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സവ്രണം
പഗ്ാം -3,830
പവൻ -30,640

ഓൺലെൻ
വഴി
മദയ്മില്്
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്ഓണവലൻവഴിമേയ്ംല
ഭയ്മാക്്ികല്്ന്്്എക്വസസ്
വക്പ്്്മപത്്്ിടി.പി.രാമക്ഷ്
ണൻ.അത്്രത്്ിൽഒര്തീ
ര്മാനംനിലവിൽസർക്്ാർ
വെകക്ാ്ണ്്ിട്്ില്്.മറികച്ാ്ര്
ഉത്്രവ്ണ്്ാവ്ന്്ത്വകര
ഈസാഹചരയ്ംത്ടരം്.സാ
ഹചരയ്മന്സരിച്്ാണ്അത്
സംബന്്ിച്്തീര്മാനംവെ
കക്ാ്ള്്്െകയന്്്ംമപത്്്ിപറ
ഞ്്്. 
മേയ്ത്്ിന്ആസക്്ിയ്ള്്
വർഅതിൽനിന്്്പിൻമാറ്
െയാണ്നവണ്്ത്.അതിനായി
ഡീഅഡിക്്ൻകസ്്്റ്െളട
ക്്ംവർധിപ്്ിക്്്െയം്അവ
യ്കടപപ്വർത്്നങ്്ൾസജീ
വമാക്്്െയം്കചയ്്്ം.അന
ധിക്ത,വയ്ാജമേയ്വിൽപന
യം്മറ്്്ലഹരിപോർഥങ്്ള്
കടഉപനയാഗവം്തടയം്-അ
നദ്്ഹംപറഞ്്്.

സാമഹ്ിക
വയ്ാപേമില്്:
നകതന്്്ം
നയ്്ഡൽഹി:കോവിഡ്19
നോഗംസാമ്ഹിെവയ്ാപന
ഘട്്ത്്ിനലക്്്െടന്്ിട്്ികല്്
ന്്്നെപദ്്്ആനോഗയ്മപത്്്ാല
യം.മഹാരാഷ്പട്യിലം്തമി
ഴന്ാട്്ിലം്പശ്്ിമബംഗാളി
ലം്സാമ്ഹിെവയ്ാപനമ്
ണ്്ാകയന്്റിനപ്്ർട്്്െൾക്്ി
കടയാണ്ഇത്നിരസിച്്്നെ
പദ്്്ആനോഗയ്മപത്്്ാലയംനോ
യി്്്്കസപെ്ട്്റിലവഅഗർ
വാൾരംഗക്ത്ത്്ിയത.്സാ
മ്ഹിെവയ്ാപനമ്ണ്്ാകയന്്
തിന്നിലവിൽകതളിവില്്.
രാജയ്ത്്്നോഗവയ്ാപനം
പെ്മാതീതമായനോതിലകല്്
ന്്ത്ആശവ്ാസെരമാണ.്ഇ
ന്്കല43നപർക്്ാണ്പ്ത്
തായിനോഗംറിനപ്്ർട്്്കച
യത്ത.്നാല്നപർമരിച്്്.രാ
ജയ്ത്്ാകെ649നപർക്്്നോ
ഗബാധയ്ണ്്ായി.13നപർമ
രിച്്്.കോവിഡികനതിരായ
ഇത്്്യയ്കടനോരാട്്ംശ്ഭസ്
ചനെളാണ്നൽക്ന്്കത
ന്്്ംലവഅഗർവാൾ.
അനതസമയം,നോെകോട്്ാ
കെമരണം21000െടന്്്.
നാലരലക്്ന്ത്ളംനപരാ
ണ്വവറസ്ബാധിതർ.ഇവ
രിൽരണ്്രലക്്വം്യ്നോ
പ്്ിൽ.യ്നോപയ്ൻരാജയ്ങ്്ളി
ലാണ്14,640മരണവം്നരഖ
കപ്്ട്ത്്ിയത.്മരണസംഖയ്
യിൽമ്ന്്ില്ള്്ഇറ്്ലിയിൽ
നോഗബാധിതര്കടഎണ്്ം
ക്റഞ്്്ത്ടങ്്ികയക്്ിലം്
സക്പയ്നിൽസ്്ിതിവയ്തയ്
സത്മാണ.്

പാകക്ജ് ്1.70 ലക്്ം കോടി 
നയ്്ഡൽഹി:കോവിഡ്വയ്ാപനംതടയാൻരാ
ജയ്ത്്്സമ്്്ർണനോക്്്ഡൗണപപ്ഖയ്ാപിച്്
സാഹചരയ്കത്്നനരിടാൻ1.70ലക്്ംനോടി
ര്പയ്കടസാമ്്ത്്ിെപാകക്്ജ്പപ്ഖയ്ാപിച്്്
ധനമപത്്്ിനിർമലസീതാരാമൻ.അട്ത്്മ്
ന്്്മാസനത്്ക്്്പാവകപ്്ട്്വർക്്്സൗജനയ്മാ
യിഭക്്്യധാനയ്ങ്്ളം്പാചെവാതെവം്നൽ
ക്ന്്തടക്്മാണ്പാകക്്ജ.്വനിതെൾക്്്ം
പാവകപ്്ട്്മ്തിർന്്പൗരന്്ാർക്്്ംസാമ്്ത്്ി
െസഹായം,കോഴില്റപ്്്പദ്്തിയിൽഉയർ
ന്്നവതനംത്ടങ്്ിയവയ്മ്ണ്്്.രാജയ്ത്്്ആ
രം്പട്്ിണിെിടനക്്ണ്്ിവരികല്്ന്്്പാകക്്ജ്
പപ്ഖയ്ാപിച്്്കോണ്്്നിർമലപറഞ്്്.

132 നൊടിജനങ്്ളിൽ്്ഏ
താണ്്്650നപർ്്ക്്്മാപത്ം
നരാഗം.മരണസംഖയ്ഒര്
ഡസൻ.അത്കൊണ്്്,
കൊനറാണഒര്നരാഗമാ
നണാഎന്്്സംശയിക്്്
ന്്വരാണ്വിലക്്്െൾ്്
ലംഘിച്്്നറാഡിലിറങ്്ാൻ്്
തിട്ക്്ംൊണിക്്്ന്്ത.്
പനക്,്ൊരയ്ങ്്ൾ്്അപത്
പത്്ിയല്്.നമ്്ൾ്്ഈമ
ഹാമാരികയപിടിച്്്കെട്്്ം,
തീർ്്ച്്.അനപ്ാ്ഴം്വലി
കയാര്നചാേയ്ംബാക്്ിനി
ൽ്്ക്്്ന്്്.കൊവിഡ്വവ
റസികനഅതിജീവികച്്ത്്്
ന്്നമ്്ൾ്്എങ്്കനജീവി
ക്്്ം?കൊവിഡ്19കൊ
ണ്്്വന്്ആനഗാളമാദ്്്യ
ത്്ിക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്
ഒരനന്വഷണം.ഇന്്്മ്തൽ്്
നാലാംനപജിൽ്്.തയാറാ
ക്്ിയത:്െണ്്നപ്ടാളിങ്എ
ഡിറ്്ർ്്സി.പി.രാജശശഖരൻ്്.

272020 മാര്്ച്്്

വവളുുി
1195 മീനം 14

-80ശോടിശറഷൻകാർഡ്അംഗങ്്ൾക്്്
മ്ന്്്ൊസവം്അഞ്്്കിശോഭഷ്്്േധാനേ്ം
(അരിശോശോതശപ്)്വീതംസൗജനേ്ൊയി
ലഭിക്്്ം.ഇശപ്്ൾശറഷൻകാർഡ്പപ്കാരം
ലഭിക്്്ന്്അഞ്്്കിശോയക്്്്പ്റശെയാ
ണിത.്ഒപ്്ംക്ടം്േത്്ിന്ഒര്കിശോപരി
പ്്്-പയർവർഗവം്സൗജനേ്ം.ഇവരണ്്്ത
വണയായിവാങ്്ാം.

-8.3ശോടിപാവമപ്്ട്്ക്ടം്േങ്്ൾക്്്
സൗജനേ്പാചകവാതകസിലിണ്്ർ

-ജൻധൻഅക്്ൗണ്്്ള്്20.5ശോടിവനി
തകൾക്്്ൊസം500ര്പവീതംമ്ന്്്ൊ
സംനൽകം്.പാവമപ്്ട്്മ്തിർന്്പൗരൻൊ
ർ,വിധവകൾ,അംഗപരിെിതർത്ടങ്്ിയവർ
ക്്്ഒറ്്ത്്വണയായി1000ര്പ.

-ശേശീയമൊഴില്റപ്്്പദ്്തിപപ്കാരമ്
ള്്േിവസശവതനം182ര്പയിൽനിന്്്
202ര്പയാക്്ി.അഞ്്്ശോടിശപർക്്്പപ്
ശോജനം.

-പപ്ധാൻെപത്്്ികിസാൻശോജനപപ്കാരം
8.69ശോടികർഷകർക്്്ഏപപ്ിൽആേേ്വാ
രം2,000ര്പവീതംനൽകം്.കിസാൻ
ശോജനപപ്കാരംവർഷം6,000ര്പയാണ്
മ്ന്്്ഗഡ്ക്്ളായിനൽക്ന്്ത.്പ്തിയ
സാമ്്ത്്ികവർഷമത്്ആേേ്ഗഡ്വാണ്

ഏപപ്ിലിൽനൽക്ക.

-100ജീവനക്്ാർവമരയ്ള്്തം്അതിൽ
90ശതൊനവം്15,000ര്പയിൽതാമഴശ
മ്്ളമ്ള്്വര്ൊയകമ്്നികളിമലജീവന
ക്്ാര്മടയം്ഉടെസ്്ര്മടയം്പിഎഫ്വി
ഹിതംമ്ന്്്ൊസശത്്ക്്്സർക്്ാർഅട
യക്്്്ം.

-പിഎഫ്അക്്ൗണ്്ിമല75ശതൊനശോമ്
ന്്്ൊസമത്്ശമ്്ളത്്ിന്ത്ലേ്ൊയത്ക
ശോഏതാണ്ക്റമവങ്്ിൽഅത്പിൻവലി
ക്്ാൻഅന്വേിക്്്ം.

-വനിതാസവ്യംസഹായസംഘങ്്ൾക്്്
ള്്10ലഷ്്ംര്പയ്മടഈടില്്ാവായപ്20
ലഷ്്ംര്പയാക്്്ം.ഏഴ്ശോടിക്ടം്േങ്്
ൾക്്്പപ്ശോജനം.

-മോവിഡ്ശോഗികമളചികിത്്ിക്്്ന്്
ശോകറ്്്ർൊർ,നഴസ്്ൊർ,പാരാമെഡിക്്ൽ
സ്്്്ാഫ,്ആശാവർക്്ർൊർത്ടങ്്ിയവർക്്്
50ലഷ്്ംര്പയ്മടവീതംആശോഗേ്ഇൻഷവ്
റൻസ്കവമറജ.്മ്ന്്്ൊസശത്്ക്്ാണിത.്

-നിർൊണമൊഴിലാളികള്മടശഷ്്െനിധി
ഫണ്്ിമല31,000ശോടിര്പയിൽനിന്്്സം
സ്്ാനസർക്്ാര്കൾഅവർക്്്സഹായം
നൽകണം.

ഒര്െക്്ത്്ിനെലേനപ്്ർ
േിരീക്്ണത്്ിൽ
തിര്വനത്്പ്രം:നെരളത്്ി
ൽകോവിഡ്19കോനോണ
വവറസ്മായിബന്്കപ്്ട്്്
നിരീക്്ണത്്ിൽെഴിയ്ന്്
വര്കടഎണ്്ംഒര്ലക്്ംെട
ന്്്.ഇട്ക്്ിയിൽഒര്കോത്
പപ്വർത്്െന്ഉൾകപ്്കടഇ
ന്്കലനെരളത്്ിൽ്്19നപ
ർ്്ക്്്വവറസ്ബാധസ്്ിരീ
െരിച്്്.െണ്്്ർ്്ജില്്യിൽ്്നി
ന്്്ള്്ഒൻപത്നപരം്ൊസ
ർനോഡ,്മലപ്്്റംജില്്െളിൽ്്
നിന്്്ള്്മ്ന്്്നപർ്്വീതവം്
ത്ശ്ർ്്നിന്്്ള്്രണ്്്നപർ
ക്്്ംഇട്ക്്ി,വയനാട്ജില്്
യിൽ്്നിന്്്ള്്ഒരാൾ്്ക്്്വീ
തവ്മാണ്നോഗംസ്്ിരീെരി
ച്്ത.്
ഇട്ക്്ിയിലം്വയനാട്്ിലം്
ആേയ്മായാണ്നോഗബാധ.ഇ
നോകടനെരളത്്ിൽ്്ഇത്വ
കര137നപർ്്ക്്ാണ്നോഗബാ
ധസ്്ിരീെരിച്്ത.്എറണാക്
ളത്്്ചിെിത്്യിലായിര്ന്്
െണ്്്ർ്്സവ്നേശിെളായമ്
ന്്്നപകരയം്രണ്്്വിനേശി
െകളയം്ഇന്്കലനോഗംനഭേ
മാക്്ിവിട്്യച്്്.
പത്്നംതിട്്യിൽ്്ചിെിത്്
യിലായിര്ന്്ഒരാള്കടപരി
നോധനാഫലംകനഗറ്്ീവ്ആ
യിട്്്ണ്്്.126നപരാണ്ഇനപ്്

ൾസംസ്്ാനകത്്വിവിധ
ആശ്പപത്ിെളിൽ്്ചിെിത്്
യില്ള്്ത.്
സംസ്്ാനകത്്വിവിധജി
ല്്െളിലായി1,02,003നപരാ

ണ്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത.്
1,01,402നപർ്്വീട്െളിലം്
601നപർ്്ആശ്പപത്ിെളിലം്.
ഇന്്കലആശ്പപത്ിെളിൽ്്
പപ്നവശിപ്്ിച്്ത്136നപകര.

നോഗലക്്ണങ്്ള്ള്്5,342
വയ്ക്്ിെള്കടസാംപിള്െൾ്്
പരിനോധനയക്്്്അയച്്തി
ൽ്്ലഭയ്മായ3,768എണ്്ത്്ി
ക്്്ഫലംകനഗറ്്ീവാണ.്

സാമ്ഹിക"അകെം'പാെിക്്ാൻനവേിട്്്വാർത്്ാസനമ്്ളേം
പപ്ശത്േകശലഖകൻ
തിര്വനത്്പ്രം:""വവക്നന്്രം
നാല്മണിക്്്നടക്്്ന്്കോനോ
ണഅവനോെനനോഗത്്ിന്നശ
ഷംമ്ഖയ്മപത്്്ിപിണറായിവിജയ
ൻമാധയ്മങ്്ള്മായിസംസാരി
ക്്്ം.നനരകത്്അറിയിച്്ത്നോ
കലമ്ഖയ്മപത്്്ിമീഡിയാറ്മിലം്മാ
ധയ്മപപ്വർത്്െർപിആർനചംബ
റില്മായിരിക്്്ം''-ഈഅറിയിപ്്്
നാല്മണിെഴിഞ്്നപ്്ൾമാധയ്മ
പപ്വർത്്െർക്്്ലഭിച്്്.
സംസ്്ാനത്്്വീഡികോനോ
ണഫറൻസില്കടഔനേ്ോഗിെ
നോഗങ്്ള്ൾകപ്്കടപതിവായിര്
കന്്ക്്ിലം്ഒര്വാർത്്ാസനമ്്ള
നംഔനേ്ോഗിെമായിഇങ്്കന
കോര്സംവിധാനത്്ിൽഇതാ
േയ്ം.മാധയ്മനമധാവിെള്മായ്ള്്
നോഗംെഴിഞ്്േിവസംവിവിധ
ജില്്െളിൽനിന്്്വീഡികോനോ
ണഫറൻസില്കടയ്ള്്ഒനരസമ
യംനടത്്ിയിര്ന്്്.െഴിഞ്്േിവ
സംനെപദ്്്ധനമപത്്്ിനിർമലസീ
താരാമക്്്വാർത്്ാസനമ്്ളനംഇ

നതനോകലനടത്്ിയത്വാർത്്
യായിര്ന്്്.
കസപെ്നട്്റിയറ്്ിക്്്കതനക്്യറ്്
ത്്്ള്്ഇൻഫർനമഷൻആൻഡ്
പബ്്ിക്റിനലഷൻസ്ഡയറക്ടനറ
റ്്ികലപിആർനചംബറിലാണ്മാധയ്
മപപ്വർത്്െർഇര്ന്്കതക്്ിൽവ
ടനക്്അറ്്ത്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കടഓ
ഫിസ്പപ്വർത്്ിക്്്ന്്നല്്ക്്ി
കലതാഴകത്്നിലയികലനോർത്്്
മീഡിയാറ്മിലാണ്മ്ഖയ്മപത്്്ിക്്്ം
മപത്്്ിമാർക്്്ംഇരിപ്്ിടകോര്ക്്ിയ
ത.്ഐആൻഡ്പിആർഡിഡയറ
ക്റ്്ർയ.്വി.നോസ്അഞ്്രെഴി
ഞ്്നപ്്ൾനനരികട്്ത്്ിഒര്ക്്ങ്്
ൾപരിനോധിച്്്.പപ്സ്റിലീസി
ക്്്ച്മതലയ്ള്്ഇൻഫർനമഷൻ
ഓഫിസർകെ.സ്നരഷ്ക്മാറിനാ
യിര്ന്്്വാർത്്ാസനമ്്ളനത്്ി
ക്്്നമൽനോട്്ം.നോർത്്്മീഡി
യാറ്മില്ളളചീഫ്െയ്ാമറാമാൻ
സനത്്ഷ്മായിസംസാരിച്്്സ്നര
ഷ്ഒര്ക്്ങ്്ൾകോവബൽനോ
ണില്കടവിലയിര്ത്്ി.
പിആർനചംബറികലഒപറ്്്ിക്്ൽ

വഫബർനെബിൾമ്റിനഞ്്എ
ന്്സംശയമ്ണ്്ായതികനത്ടർന്്്
രാവികലതകന്്ദ്ശയ്മാധയ്മങ്്ളി

കലബയ്്നോചീഫ്മാര്മായിബ
ന്്കപ്്ട്്്അതിക്്്സംവിധാനംപ
രിനോധിച്്്റപ്്ാക്്ി.14ചാനല്െ

ൾക്്്ംകഫയസ്ബ്്ക്്ിലം്യ്ടയ്്
ബിലം്തത്്മയസംനപ്പഷണത്്ി
ന്സൗെരയ്കോര്ക്്ി.5.45ന്

സപ്െ്ീനിൽെളർബാ്്്്പപ്തയ്ക്്
കപ്്ട്്നോകടചാനല്െളിൽസാനക്്
തിെതെരാറാനോഎന്്ആശക്്
യ്ണ്്ായി.ത്ടർന്്്നോർത്്്മീഡി
യാറ്മികലദ്ശയ്ംനനരനത്്ത്
നോകലകോട്ക്്ാൻപെ്മീെരണ
മ്ണ്്ാക്്ി.ശബ്്വിനയ്ാസംശരിയാ
നോഎന്്്പരിനോധിച്്്റപ്്ിച്്്.
5.55ന്ചീഫ്കസപെ്ട്്റിനോംനോ
സ്മീഡിയാറ്മിൽവകന്്ത്്ിനോ
ക്്ിപിൻവലിഞ്്ത്പിആർനചം
ബറിലിര്ന്്്െണ്്്.ആറിന്ഒര്മി
നിട്്്ള്്നപ്്ൾമ്ഖയ്മപത്്്ിപിണറാ
യിവിജയൻ,മപത്്്ിമാരായകെ.കെ.
വശലജ,ഇ.ചപദ്്്നശഖരൻഎന്്ി
വർക്്്പിന്്ാകലചീഫ്കസപെ്ട്്റി
യം്ഇരിപ്്ിടത്്ിനലക്്്.പതിവ്
നോകലമ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കടവാർത്്ാ
സനമ്്ളനം.നോേയ്ങ്്ളം്ഉത്്രങ്്
ളം്...വാർത്്ാസനമ്്ളനംഅവസാ
നിപ്്ിക്്ാൻനനരം""നാകളയം്ഇ
ങ്്കനതകന്്ആവാം,അനല്'്'എ
ന്്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കടനോേയ്ത്്ിന്
നിറഞ്്ചിരിനോകടമാധയ്മപപ്വർ
ത്്െര്കടസമ്്തം.

മൂഖയൂമപനൂൂൂിരിണറായിവിജയൻവീഡിയൊകോൺഫറൻസിലൂയെവാർതൂൂാസകമൂൂളനംനെതൂൂിയകപൂൂൾ.

ഇന്്ലെരോഗബാധ19രേർക്്്

ഒരുപാടുനനുുി.ഇനിആവർതുുികുുിലുു..!
തിരൂവനനൂൂപൂരംനഗരാതിർതൂൂിയായരാപൂൂനംകോെിനൂസമീരംമതിയായയാപതൂാവിവരകരഖകളി
ലൂൂായതഎതൂൂിയകൂടംൂബംഅതയൂാവശയൂകാരയൂംവിശദീകരിചൂൂതിയനതൂെർനൂ്ൂകനതൂൂതാകൂൂീതൂനൽ
കിയൊലീസ്വിടൂൂയയകൂൂൂൂനൂൂൂ.- കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ

ഇന്്ലെമാതത്ം2,098നകസ്കള്്.2,234അേസ്്്്്
ആമക1,447വാഹനങ്്ൾ്്പിടിമച്്ട്ത്്്.
എല്്ാജില്്കളിലം്പരിശോധനകർശനൊക്്ി.
വാഹനരജിസശ്പ്ടഷൻറദ്്ാക്്്മെന്്്ംമ്ന്്റിയിപ്്്.
മൊലീസ്കാർൊസക്്്്ംഗ്്ൗസം്ധരിക്്ണം.
യാപത്ക്്ാര്ൊയിനിശ്്ിതഅകലംപാലിക്്ണം.
ഏമറശനരംസംസാരിക്്്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ണം.
വാഹനത്്ിന്ള്്ിശലക്്്ക്നിഞ്്്ശോക്്ര്ത.്
പേ്ീത്്്അനലലസർ്്ഉപശോഗിക്്ാൻ്്പാടില്്.

ഇട്ക്്ിയിലെനോഗബാധിതൻ
ഉന്്തലരസന്്ർശിച്്്
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാനത്്്ഇന്്കലകോ
നോണസ്്ിരീെരിച്്ഇട്ക്്ിയിൽനിന്്്ള്്രാ
ഷ്പട്ീയപപ്വർത്്െൻനിയമസഭയിൽസദ്്ർശ
നംനടത്്ിയതായം്മപത്്്ിമാകരയം്എംഎൽ
എമാകരയം്പപ്മ്ഖനനതാക്്കളയം്സദ്്ർശി
ച്്തായം്അറിയ്ന്്്.പപ്തിപക്്പാർട്്ിയ്കട
നോഷെസംഘടനാനനതാവാണ്ഇനദ്്ഹം.
ഈമാസം18മ്തലാണ്ഇനദ്്ഹംനിരീക്്
ണത്്ിൽെഴിഞ്്ിര്ന്്ത.്വിനേശയാപത്യക്്്്
നോയിട്്ില്്.പാലക്്ാട,്നോളയ്ർ,മ്ന്്ാർ,തി
ര്വനത്്പ്രംഎന്്ിവിടങ്്ളിൽയാപത്കച
യത്ിര്ന്്്.അതിനാൽപാലക്്ാട്നിന്്ാവാം
ഇനദ്്ഹത്്ിന്കൊനോണബാധിച്്ിട്്്ണ്്ാവ്െ

കയന്്ാണ്പപ്ാഥമിെനിഗമനം.ഇനദ്്ഹത്്ി
ക്്്റ്ട്്്മാപ്്്തയാറാക്്ാന്ള്്പശ്മത്്ിലാണ്
ജില്്ാഭരണക്ടം.
കെഎസആ്ർടിസിബസ,്കപ്ടയൻ്,ൊർത്ട
ങ്്ിയഗതാഗതമാർഗങ്്ൾഉപനോഗിച്്ിട്്്ണ്്്.
സംഘടനാപപ്വർത്്നങ്്ള്കടഭാഗമായിവി
വിധജില്്െളിൽനിന്്്ള്്വര്മായം്ബന്്
കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.പപ്ാർഥനയക്്്ായിവിവിധപള്്ിെ
ളിൽനോകയന്്്ംവിവരമ്ണ്്്.
നിരവധിയാള്െള്മായിഇനദ്്ഹംസമ്്ർ
ക്്ംപ്ലർത്്ി.വിവിധയിടങ്്ൾസദ്്ർശിച്്്.
ഇനദ്്ഹത്്ിക്്്സമ്്ർക്്വിവരങ്്ൾലഭിച്്താ
യിമ്ഖയ്മപത്്്ിപിണറായിവിജയൻപറഞ്്്.

നേഷൻകാർഡ്ഇല്്ാത്്വർക്്്ംഭക്്്യധാേയ്ം
ആധാർകാർഡ്പരിശോധിച്്ാവം്നടപടി
മെഡിക്്ൽശറ്്്്റില്മടക്ട്്ിയ്ട്പ്്്കളം്
ശേക്്റികൾത്റന്്്പപ്വർത്്ിപ്്ിക്്ാം
ശഷ്്െമപൻഷന്കള്മടവിതരണംത്ടങ്്ി

ഒന്്ിച്്്നേരിടാൻജി20
നയ്്ഡൽഹി:കൊവിഡ്19
വവറസ്ബാധമ്ലമ്ണ്്ായ
അതയ്പ്ർവസാഹചരയ്ംനന
രിടാൻഅഞ്്്ലക്്ംനോടി
നോളർ്്നോെവിപണിെളി
നലക്്്ഇറക്്ാൻജി20ഉച്്
നോടിയിൽതീര്മാനം.വരാ
ൻനോക്ന്്കവല്്്വിളിെകള
ഒറ്്കക്്ട്്ായിഅതിജീവിക്്ാ
നം്വീഡിനോനോണ്്ഫറൻ
സില്കടനടന്്നോഗംതീര്
മാനിച്്്.ഉച്്നോടിവിളിക്്ണ
കമന്്നിർനേശംമ്നന്്ട്്്വ
ച്്ത്പപ്ധാനമപത്്്ിനനരപദ്്്
നോേിയായിര്ന്്്.
സൗേിരാജാവ്സൽമാൻ
ബിൻഅബ്്്ൾഅസീസിക്്്
അധയ്ക്്തയിൽനചർ്്ന്്നോ
ഗംഅഞ്്്സ്പപ്ധാനതീര്
മാനങ്്കളട്ത്്്.മന്ഷയ്ജീവ
ൻരക്്ിക്്ാൻസാധയ്മായന
ടപടിെൾഎട്ക്്്െ,ജനങ്്
ള്കടവര്മാനവം്കതാഴിലം്
സംരക്്ിക്്്െ,നോെസമ്്ദ്
വയ്വസ്്യികലവിശവ്ാസംപ്
നഃസ്്ാപിക്്്െ,സഹായം
ആവശയ്മായഎല്്ാരാജയ്ങ്്
കളയം്പിന്്്ണക്്്െ.കപാ
ത്ജനാനോഗയ്ത്്ിന്സഹെ
രിച്്്പപ്വർ്്ത്്ിക്്്െ.ഇവ
യക്്്്പ്റകമ,നോൊനോഗയ്
സംഘടനയ്കടപപ്വർത്്ന
ങ്്കളമര്ന്്്െൾ,വാകസ്ി
ന്െൾ,ആനോഗയ്രക്്ാഉപ
െരണങ്്ൾത്ടങ്്ിയവനൽ
െിശക്്ികപ്്ട്ത്്ാനം്തീര്
മാനമായി.

വവേയ്ശാസപ്ത്ഗനവഷണ
ഫലങ്്ൾസൗജനയ്മായിപര
സപ്രംപങ്്്വക്്ാൻഎല്്ാ
രാജയ്ങ്്ളം്തയാറാെണകമ
ന്്്നോേിമറ്്്ള്്വനോട്ആ
വശയ്കപ്്ട്്്.നോൊനോഗയ്സം
ഘടനയ്കടപപ്വർ്്ത്്നത്്ി
ൽകപാളികച്്ഴ്ത്്്ആവശയ്
മാണ.്ജി20-കലഅംഗരാജയ്
ങ്്ളിലാണ്നോെജനസംഖയ്

യ്കട60ശതമാനവ്മ്ള്്ത.്
നോെത്്്റിനപ്്ർട്്്കചയത്
കോവിഡ്19നോഗബാധയ്
കട90ശതമാനവം്ഈരാജയ്
ങ്്ളിലാണ.്ആകെമരണങ്്
ള്കട88ശതമാനവം്നടന്്ത്
ജി20രാജയ്ങ്്ളിലാണ-്നോേി
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
യ്എസ്പപ്സിഡ്്്്നോ
ണൾഡ്പട്ംപ,്വചനീസ്പപ്

സിഡ്്്്ഷിജിൻപിങ്ഉൾപ്്
കടപപ്മ്ഖരാഷ്പട്നനതാക്്കള
ല്്ംഇതാേയ്മായിവീഡികോ
നോണ്്ഫറൻസിങ്്ില്കടന
ടന്്ഉച്്നോടിയിൽപകക്്ട്
ത്്്.ഐെയ്രാഷ്പട്സഭ,ഐ
എംഎഫ,്നോൊനോഗയ്സം
ഘടനത്ടങ്്ിയവയ്കടഉന്്
തരം്സംസാരിച്്്.

വീഡിയൊകോൺഫറൻസിലൂയെവിളിചൂൂൂകേർതൂൂജി20രാജയൂങൂൂളൂയെഅെിയനൂൂരഉചൂൂകോെിയിൽ
പരൂധാനമപനൂൂൂിനകരപദൂൂൂകോദിസംസാരികൂൂൂനൂൂൂ.കദശീയസൂരകൂൂാഉരകദഷൂൂാവൂഅജിതൂകോവൽ,വി
കദശകാരയൂമപനൂൂൂിഎസ.്ജയശങൂൂർഎനൂൂിവർസമീരം.
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കോക്്്ഡൗൺപര്ഖയ്ാരിച്്തിനാൽകോഴികക്്ട്നഗരത്്ിൽറരാേീസ്വാഹനങ്്ളരരികോധിക്്്ന്്്

പോഴിപ്ക്ട:്പോവിഡ്-19
വയ്ാേനം ഫലമേ്ദമായി തെ
യ്ന്്തിന്പൊകഡ്ൗണമേ്
ഖയ്ാേിച്്സാഹേരയ്ത്്ിലജി
ല്്യിലക്ട്തലനിയമന്്്ണ
ങ്്ളം്നിപോധനങ്്ളം്ഏര
കപ്്ട്ത്്്ന്്തിക്്്ഭാരമായി
തപദ്്ശ സവ്യംഭരണസ്്ാേ
നങ്്ള്കെകസമെ്ട്്റിമാരക്്്ം
വാരഡ്തല മദ്്തെരമപസന
െളക്്്മ്ള്് നിരപദ്്ശങ്്ള
സംബന്്ിച്്്പോഴിപ്ക്ട്ജി
ല്്ാെലകറ്്്രസാംബശിവറാ
വ് ഉത്്രവിറക്്ി. നിരീക്്
ണത്്ിലെഴിയ്ന്്വയ്ക്്ി
െളവീട്െളിലമേ്പത്യെംമ്
റിെളിലാണ്െഴിയ്ന്്കതന്്്
വാരഡ്തല മദ്്തെരമപസന

െളഉറപ്്്വര്ത്്ണം.ഇവര
ക്്് മേ്പത്യെമായിശ്േിമ്റി
െളഉണ്്ായിരിക്്ണം.നിരീ
ക്്ണത്്ില െഴിയ്ന്് വയ്
ക്്ി മാസക്്െളം് സാനി
കറ്്സറം്ഉേപോരിക്്്ന്്്
കണ്്ന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്ണം.ഇ
വരക്്്ഭക്്ണംനലക്ന്്ത്
ഒപരആളതകന്്ആയിരിക്്
ണം.നിരീക്്ണത്്ില െഴി
യ്ന്്വയ്ക്്ിെള്ള്്വീട്െ
ളില ആവശയ്മ്ള്് േക്്ം
കൊത്വിതരണ സംവിധാ
നംവഴിഭക്്ണലഭയ്തഉറപ്്ാ
പക്്ണ്്ത്വാരഡ്തലമദ്്തെ
രമ്് പസനയ്കെ ച്മതലയാ
ണ.്പറഷനിങ്ഇൻസക്േകറ്്്
ര ഇക്്ാരയ്ത്്ില മേ്പത്യെ

മശ്ദ്് േതിപ്്ിക്്ണം.സാപ്്
ത്്ിെമായിേിന്്ാക്്ംനില
ക്്്ന്്വരക്്്ഭക്്ണംോേ
െം കേയ്്്ന്്തിന്ള്്സാധ
നങ്്ള എത്്ിച്്് നലെ
ണം.െിെപ്്് പോരിെളക്്്ം
ആരം് സഹായിക്്ാനില്്ാ
ത്്വ്ദ്്രക്്്ംഭക്്ണംഎ
ത്്ിച്്് നലെണം. അനാഥ
രായവകരയം് കതര്വില െ
ഴിയ്ന്്വകരയം് െകണ്്ത്്ി
അവരക്്് ഭക്്ണവം് സംര
ക്്ണവം് എത്്ിപക്്ണ്്ത്
തപദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാേന
മദ്്തെരമ്്പസനയ്കെഉത്്
രവാദിത്്മാണ.്ഇക്്ാരയ്ത്്ി
ലസന്്ദ്്സംഘെനെള്കെ
സഹായം മേ്പോജനകപ്്ട്

ത്്ാം.സന്്ദ്്സംഘെനെള്
മായി ബന്്കപ്്ട്്് ഭക്്്യവ
സത്്ക്്ള പശഖരിച്്്തപദ്്ശ
സവ്യംഭരണ സ്്ാേനങ്്ളി
കലക്ടം്ബമശ്ീയ്ണിറ്്്െള്
കെസഹായപ്ത്കെോേെം
കേയത്് ഭക്്ണകപ്്തിെളാ
യിവിതരണംകേയ്്ാം.ഓപോ
തപദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാേന
ങ്്ളം്ഓപോക്ടം്ബമശ്ീയ്
ണിറ്്്െളെകണ്്ത്്ിവിവര
ങ്്ള തപദ്്ശസവ്യംഭരണ
സ്്ാേനങ്്കളഅറിയിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഉത്്രവില േറഞ്് എ
ല്്ാ വിഭാരത്്ില കേട്്വര
ക്്്ംഭക്്ണംലഭിക്്്ന്്്കവ
ന്്് മദ്്തെരമപസന ഉറപ്്്വ
ര്ത്്ണം. ഇക്്ാരയ്ം ഉറപ്്ാ

ക്്്ന്്തിനം് ഏപോേിപ്്ി
ക്്്ന്്തിനം് ജില്്ാതലത്്ി
ലഅഡീഷണല ജില്്ാ മജി
സപ്മ്െറ്്്,ജില്്ാപ്്ാനിംഗ്ഓഫീ
സര എന്്ിവര്കെ പനത്തവ്
ത്്ില െീം ര്േീെരിച്്ിട്്്ണ്്്.
മ്ൻസിപ്്ാലിറ്്ിപോരപ്്പറഷ
ൻേരിധിെളികലറപ്റ്്്റൻ
റ/്പോട്്ല്െളോഴസ്ലസ
രവീസ്/പോംകഡലിവറിയാ
യിമേ്വരത്്ിക്്ണം.ഇവികെ
യ്ള്്ജീവനക്്ാരക്്്ംോേ
െക്ത്ഴിലാളിെളക്്്ം ഭ
ക്്ണം കഡലിവറി നെത്്്
ന്്ജീവനക്്ാരക്്്ള്്ോസ്
േഞ്്ായത്്് കസമെ്ട്്റിമാര
നലെണകമന്്്ംെലകറ്്്രേ
റഞ്്്.

എല്്ാവർക്്്ംഭഷ്്ണേഭ്യത
ഉറപ്്ാക്്ണം:ജില്്ാകേക്റ്്ർ

കമ്ഡവറം് പമലപൊട്്ക്്ാര
ന്കമതിപര പെസപ്തഞ്്ിപ്്
ലം:കേര്വളള്ര-േറപ്്ില
േീെിെയില സരക്്ാര വില
ക്്് ലംഘിച്്് മേ്വരത്്ിപ്്ിച്്
കജസിബികോലീസ്േിെികച്്
ട്ത്്്.കമ്ഡവറം്പമലപൊ
ട്്ക്്ാരന്കമതികരപെസ.്കജ
സിബിയ്കെ കമ്ഡവര തമി
ഴന്ാട് -ക്ഷണ്രിരി ജില്് -
താന്്്രക്ഷണ്ൻമെൻെ
മപലഷൻ (42), പമലപൊട്്
ക്്ാരനം് സഹായിയ്മായ
കേട്്്യാരമാട്സവ്പദശികസ
ത(് 48) എന്്ിവരകക്്തികര
കോലീസ്പെകസട്ത്്്.േറ
പ്്ിലേീെിെ -അറക്്ലമി
ല്്ിന് സമീേം ഒര് സവ്ൊരയ്
ഓഡിപറ്്റിയത്്ിന് സ്്ലം
നിരപ്്ാക്്ലമേ്വ്ത്്ിക്്ികെ
ഇന്്കല രാവികല 11 മണി
പോകെയാണ്കജസിബിേി
െികച്്ട്ത്്കതന്്് പതഞ്്ിപ്്
ലംകോലീസ്വയ്ക്്മാക്്ിയ
ത.്േള്്ിക്്ല-കവണ്്ായ്ര,
െള്്ിക്്്െത്്ില, ബീരാൻ

ക്ട്്ിയ്കെമെൻഅബ്്്റഷീ
ദിക്്് ഉെമസ്്തയില്ള്്താ
ണ്േിെികച്്ട്ത്്കജസിബി.
കോപോണയ്കെേശ്ോത്്

ലത്്ിലസരക്്ാറിക്്്വില
ക്്്ലംഘിച്്്കജസിബിമേ്വര
ത്്ിപ്്ിച്്ക്റ്്ത്്ിനാണ്കോ
ലീസ്പെസ.്

വിേക്്്േംഘിച്്്മ്പവർത്്ിപ്്ിച്്
മജസിബിപിടിമ്ച്ട്ത്്്

കതഞ്്ിപ്്േംറരാേീസ്രിടിറച്്ട്ത്്റെസിബി

പേരാമപ്്്:കൊപോണപൊക്
ഡൗണിക്്്മ്ന്്ാംദിവസമാ
യഇന്്്േരിപോധനെര്്ശന
മാക്്ി.െഴിഞ്്ദിവസങ്്ളില്്
പോധവതെ്രണവം് താക്്ീ
തം് മ്ന്്റിയിപ്്്ം നല്്െിയ
കൊലീസ്േരിപോധനെര്്ശ
നമാക്്ി. സര്്ക്്ാര്് നിര്്പദശ
ങ്്ള്്ോലിക്്ാകതപ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്വര്്ക്്്ഇനികൊലീസ്
ക്ര്ക്്്മ്റ്ക്്്ന്്്.വാഹന
ങ്്ള്് െസ്്്്ഡിയികലട്ക്്്ന്്
ത്ള്്കപ്്കെയ്ള്് നെേെിെളി
പലക്്് അധിക്തര്് പൊവ്
ന്്്.ഇതിക്്്ഭാരമായിപേരാ
മപ്്്യിലം്േരിപോധനെള്്ശ
നമാക്്ി.േട്്ണത്്ില്്വിവിധ
ഇെങ്്ളിലായിേരിപോധനന
െക്്്െയാണ.് വെെര നാ
ര്്പ്ക്ട്്ിക്കസല്്ഡികവഎ
സേ്ിഅശവ്ക്മാര്്,പേരാമപ്്്
കൊലീസ്ഇൻ്്സേ്കറ്്്ര്്കെ. 
സ്മിത്്് ക്മാര്്, സബ്്് ഇ
ൻ്്സേ്കറ്്്ര്് േി.കെ. റഊഫ്
എന്്ിവര്കെപനത്തവ്ത്്ിലാ
ണ്േരിപോധനനെക്്്ന്്ത.്
വാഹനങ്്ളികലത്്്ന്്വരില്്

മിക്്വരം്െളവ്േറയ്ന്്താ
യ്മശ്ദ്്യില്്കേട്്ിട്്്കണ്്ന്്്ം
എല്്ാവരം്ആശ്േമത്ിയിപല
കക്്ന്്്ം മര്ന്്് വാങ്്ാകന
ന്്്കോകക്്േറഞ്്ാണ്ഇറ
ങ്്്ന്്കതന്്്ം േില വാഹന
ങ്്ള്് െസ്്്്ഡിയില്് എട്ത്്്

േിന്്ീട്വിട്്യച്്്.ബ്ധൻ്്വയ്ാ
ഴംദിവസങ്്ളിലായി15ഓളം
മസ്െള്് രജിസ്്്്ര്് കേയത്ിട്്്
കണ്്ന്്്ംകൊലീസ്േറഞ്്്.
5മണിക്്്പശഷംേരിപോധന
പ്ര്്ണ്്മായം് െര്്ശനമാക്്്
കമന്്്ംകൊലീസ്അറിയിച്്്.

ചപരാമപ്്്യിൽ്്പരിചോധന
കർ്്ശനമാക്്ി

അനൂമോചിചൂൂൂ
പേരാമപ്്്:കൊച്്ാട്ഹയര്്
കസക്്ണ്്റിസ്ക്ളികലപോ
ഷയ്ല്്സയൻ്്സ്അധയ്ാേിെ
യായഎ.കെ.നഫീസയ്കെ
അൊലനിരയ്ാണത്്ില്്സ്
ക്ള്്മാപനജ്കമ്്്്,സ്്്്ാഫ,്േി.
െി.എ,അന്പോേിച്്്.േി.െി.
എമേ്സിഡണ്്്സി.കെ.അ
പോെൻ്്,സ്ക്ള്്മാപനജര്്
എ.വി.അബ്്്ള്്കസമെ്ട്്റി,
മേ്ിൻ്്സിപ്്ാള്്സി.അബ്്്റഹി
മാൻ്്,കെ.എംസ്പ്്ി,എ.അമ്്
ത,്വി.െി.ഇമബ്ാഹിംക്ട്്ി,മേ്
ധാനാധയ്ാേെൻ്്കെ.അഷറ
ഫ,്കഡേയ്്ട്്ിഎച്്്എം,േി.േി.
അബ്്്റഹിമാൻ്്,സ്്്്ാഫ്കസ
മെ്ട്്റിെി.േി.അബ്്്ള്്അസീ
സ,്െി.മ്ഹമ്്ദ,്കെ.കെ.രഫ്
ര്്,േി.ജലീല്്,എ.േി.അസീസ,്
കെ.വി.അബ,്എം.ബിന്്്,വി.
എം.അഷറഫ,്ആര്്.അബ്്്ല്്
മജീദ,്കെ.എം.നസീര്്എന്്ി
വര്്േമത്ക്റിപ്്ില്്അന്പോ
േനംപരഖകപ്്ട്ത്്ി.

കായണൂൂയിലൂൂ
ശൂചീകരണം
നടതൂൂി
പേരാമപ്്്:കൊപോണകവറ
സ്േെര്ന്്ത്തെയ്ന്്തിക്്്
ഭാരമായിൊയണ്്സര്്വീസ്
സഹെരണബാങ്്ിക്്്പനത്
തവ്ത്്ില്്ൊയണ്്അങ്്ാെി
യം്േരിസരവം്ശ്േീെരിച്്്.
അണ്നശിനിഉേപോരിച്്ാ
ണ്ശ്േീെരണംനെത്്ിയത.്
ബാങ്്്മേ്സിഡ്്്്െി.സി.ജിബി
ൻ്്,എ.േി.പജ്യാതിഷ്ബാബ,്
കെ.രപമശൻ്്,ഷിജ,്അപോ
െൻ്്ത്െങ്്ിയവര്്പനത്തവ്ം
നല്്െി.
കിറൂൂ്സമൂപൂൂദായം
ഏർതൂപൂടൂതൂൂി
തലപശരി:21ദിവസകത്്പൊ
ക്ഡൗണിക്്്േശ്്ാത്്ല
ത്്ിലകൊത്ജനങ്്ളക്്്അ
തയ്ാവശയ്വസത്്ക്്ളലഭയ്മാ
ക്്്ന്്തിനം്െെെളികലതിര
ക്്്ഒഴിവാക്്്ന്്തിന്മായിത
ലപശരിയികലെെെളിലം്സ്
പ്്രമാരക്്റ്്്െളിലം്'െിറ്്്'
സമപ്്്ദായംഏരകപ്്ട്ത്്ി.ആ
വശയ്ക്്ാരെെെളിലഎത്്ി
യാലഎമത്യം്പവരത്്ില
അവകരഒഴിവാക്്്ന്്തിനാ
യാണ്എ.എൻഷംസീരഎം
എലഎ,സബ്െലകറ്്്രആ
സിഫ്കെ.യ്സഫ്എന്്ിവര്
കെനിരപദശമേ്ൊരംവയ്ാോ
രിസംഘനെളഇങ്്കനഒര്
തീര്മാനംഎട്ത്്ിട്്്ള്്ത്

പോഴിപ്ക്ട:്കൊപോണമേ്
തിപോധനെേെിെള്കെഭാര
മായിസരവീസ്നിരത്്ിയജി
ല്്യികല പോപട്്ര കോഴിലാ
ളിെളക്്്ആശവ്ാസപമൊൻ
പ്ക്മനിധി പോരഡില നി
ന്്്ംഅയ്്ായിരംര്േസാപ്്
ത്്ിെ സഹായം നലക്വാ
ൻ േദ്്തിആവിഷക്്്രിക്്

ണകമന്്്കമ്േവറ്്് പോപട്്ര
ആ്്്് എഞ്്ിനീയറിംഗ് വര
പക്്ഴസ്്യ്ണിയൻ(എഐ
െി യ് സി) ആവശയ്കപ്്ട്്്.
പോരത്്ില മേ്സിഡ്്്് വി 
ആരരപമശ,്ജനറലകസമെ്
ട്്റിേി കെനാസര, മെ്ഷറര
യ് സതീശൻഎന്്ിവരസം
സാരിച്്്

മോമൂടൂർതൊഴിലാളികൾകൂൂ്
സഹായംലഭൂയമാകൂൂണതമനൂൂ്

ൊക്്്ര:വയ്ാജവാറ്്്തെയ്ന്്
തിന്ൊക്്്രകോലീസ്വിവി
ധപെമദ്്്ങ്്ളിലനെത്്ിയകറ
യഡ്ിലോരായംസ്ക്്ിച്്തി
ന്ഒരാളേിെിയിലായി.ൊക്്്
ര മാണിെയ്ം െണ്്ി സതയ്ൻ
(62)ആണ് േിെിയിലായത.്ഇ
യാള്കെവീട്്ിലനിന്്്ംആറ്
ലിറ്്ര ോരായവം് 200 ലിറ്്ര
വാഷം് പൊലിസ് െകണ്്ട്

ത്്്.പൊക്ഡൗണമേ്ഖയ്ാേി
ച്്തിക്്് ഭാരമായിബീവപറജ
സ്ഔട്്്കലറ്്്െളഅെച്്തികന
ത്െരന്്ാണ്നാട്്ിൻപ്റങ്്ളി
ലവാറ്്്ംവിലപ്്നയം്തക്തി
യായത.്കവറസ്വയ്ാേനംത
െയ്ന്്തിന്കോലീസ്പോഡ്
െളിലനിരീക്്ണംനെത്്്ന്്
സാഹേരയ്ം മ്തകലട്ത്്ാണ്
വാറ്്്പെമദ്്്ങ്്ളസജീവമായ

ത.്വിവിധ പെമദ്്്ങ്്ളിലവൻ
പോതില വാറ്്് നെക്്്ന്്താ
യാണ്കൊലീസിന്ലഭിച്്വിവ
രം. ഇൻസക്േകറ്്്ര മ്ഹമ്്ദ്
റാഫിയ്കെപനത്തവ്ത്്ിലന
െത്്ിയകറയഡ്ിലസബ്ഇൻ
സക്േകറ്്്രആപെഷ,്അഡീഷ
നലഎസ.്ഐനാസര,രാപര
ഷ,്സ്പമഷ,്കമ്ഡവരരംപര
ഷ്എന്്ിവരേകങ്്ട്ത്്്.

വാറ്്്ോരായംസ്ഷ്്ിച്്തിന്
ഒരാൾപിടിയിോയി

കാക്്്രിൽനടത്്ിയററയഡ്ിൽരിടിയിോയവരം്രിടിറച്്ട്ത്്വാറ്്്രകരണങ്്ളം്

മമഡിക്്ൽ്്ചോമെജ്നഗരത്്ിൽ്്സ്്ാപിക്്്ന്്തിനായി
ജനറൽ്്ആശ്പമ്തിഒഴിവാക്്ിയത്മച്ഞ്രിക്്്വിനയായി
ബഷീര്്കല്്ായി
മപഞ്്രി: മപഞ്്രി രവണ്്കമ
്്്്കമഡിക്്ല്്പോകളജ്സ്്ാ
േിക്്്ന്്തിനായി ജനറല്്
ആശ്േമത്ിയം് മാത്ശിശ്
ആശ്േമത്ിയം് ഒഴിവാക്്ിയ
ത്വിനയായതിപപ്്ള്്.ഏകറ
മേ്തിപഷധങ്്ളം് വിമര്്ശന
ങ്്ളം് വെകവക്്ാകതയാണ്
ജനറല്്ആശ്േമത്ിയം്മാത്
ശിശ്ആശ്േമത്ിയം് മപഞ്്
രിക്്്നഷ്്മാക്്ിയത.്മഹാവി
േത്്ായിപോവിഡ്19പൊെ
കത്്യാകെമര്സിക്്്ന്്പോ
കോപ്്ം ജില്്യിലം് േെര്ന്്
സാഹേരയ്ത്്ില്്മപഞ്്രികമ
ഡിക്്ല്് പോകളജ് ആശ്േ
മത്ികയ കോപോണ പോരിെ
ള്്ക്്് മാമത്മായി ഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയിരിക്്യാണ.് ഇപോകെ
ഇതരഅസ്ഖങ്്ള്മായിഎ
ത്്്ന്്പോരിെള്കെൊരയ്മാ
ണ്അവതാളത്്ിലായത.്ജില്്
യ്കെ വിവിധ ഭാരങ്്ൡ നി
ന്്്മായി രര്്ഭിണിെളെക്്മ്
ള്്നിരവധിപോരിെള്്ഇന്്
കലഓേിയിലം്അതയ്ാഹിത
വിഭാരത്്ിലം്എത്്ി നിരാ
ശരായിമെങ്്ി.മപഞ്്രിനിവാ

സിെളായപോരിെള്്ക്്്പൊ
ലം്സര്്ക്്ാര്്ആശ്േമത്ിേി
െിത്്ലഭിക്്ാൻ്്െിപൊമീറ്്റ്
െള്് താപണ്്ണ്്ി വര്ന്്്. മ
പഞ്്രിയില്്ജനറല്്ആശ്േ
മത്ിയ്കെ അഭാവമാണ് ഈ 
അവസ്് സംജാതമാക്്ിയ
ത.്ജില്്യില്്തിര്ര്്,കേരിന്്
ല്്മണ്്, നിലമ്്്ര്്, മലപ്്്റം,
തിര്രങ്്ാെി, കൊന്്ാനി ജി
ല്്ാ-താല്ക്്്ആശ്േമത്ിെളി
പലക്്ാണ് നിലവില്് സ്കേ
ഷയ്ാലിറ്്ി പസവനങ്്ള്് മാറ്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്
ആപോരയ്വക്പ്്് മേ്ിൻ്്സിപ്്
ല്്കസമെ്ട്്റിയ്കെനിര്്പദ്്ശമ
ന്സരിച്്ാണ്സ്കേഷയ്ാലിറ്്ി
പോകറ്്്ര്്മാകരപോലിമെ്മീെ
രണവയ്വസ്്യില്്മറ്്്ആശ്
േമത്ിെളിപലക്്് മാറ്്ിയത.്ജി
ല്്യികല സര്്ക്്ാര്് ആശ്േ
മത്ിെളില്് സ്കേഷയ്ാലിറ്്ി
പോകറ്്്ര്്മാര്കെക്റവ്കണ്്
ന്്്ഇക്്ഴിഞ്്25ന്ജില്്ാെ
ലകറ്്്റ്കെഅവപൊെനപോ
രത്്ില്്െകണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.
എന്്ാല്് ഈ ആശ്േമത്ിെ
കളല്്ാംതകന്്120മ്തല്്170
വകരെിെക്്െള്്മാമത്മ്ള്്വ

യാണ.്എഴ്ന്പോളം പോരി
െള്്ക്്്െിെത്്ിേിെിത്്ലഭി
ക്്്ന്് ആശ്േമത്ി ഇല്്ാതാ
ക്്ിഅഞ്്്കോപോണബാധി
തര്്ക്്്ം അറ്േതില്് താകഴ
മാമത്ംനിരീക്്ണത്്ില്ള്്വ
ര്്ക്്്ംപവണ്്ിമാറ്്ിയതില്്ഏ
കറ വിമര്്ശനമ്യര്ന്്്ണ്്്.
സമ്ത്ീെള്്ക്്്ംക്ട്്ിെള്്ക്്്ം
േിെിത്് നല്്ക്ന്്തിനായി
ജനെീയേങ്്ാളിത്്ത്്ില്്മ
പഞ്്രിയില്്നിര്്മ്്ിച്്കെട്്ിെം
ഇതിനായിസജ്്ീെരിക്്്ന്്
േക്്ംഏകറപോരിെള്്ക്്്ഉ
േപോരമേ്ദമാക്കമന്്്ംനാ
ട്്്ൊര്് അഭിമേ്ായകപ്്ട്
ന്്്.പോഴിപ്ക്ട് ജില്്യിലം്
സമാനമായികമഡിക്്ല്്പോ
കളജികന പോവിഡ് 19 െ
ണ്്പമ്ൊള്് ആശ്േമത്ിയാക്്ി
മാറ്്ിയിട്്്കണ്്ങ്്ിലം്അവികെ
രവണ്്കമ്്്്ജനറല്്ആശ്േ
മത്ിയ്ള്്തിനാല്് ഇതര പോ
രിെള്കെ േിെിത്് സംബ
ന്്ിച്്് മേ്ശ്നമ്ദിക്്്ന്്ില്്.
സ്പ്്ര്്സ്കേഷയ്ാലിറ്്ി പ്ല്
ക്്ിലം്വ്മണ്്ആ്്്്േില്്മഡ്
ൻ്് ആശ്േമത്ിയിലം് ഇതര
പോരിെള്്ക്്്േിെിത്്ാസൗ

െരയ്ംഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.850െിെ
ക്്െള്്ഉള്്ജനറല്്ആശ്േ
മത്ിയാണ്മപഞ്്രിക്്്ണ്്ായി
ര്ന്്ത.്മാമത്മല്്ജനെീയേ
ങ്്ാളിത്്പ്ത്ട്ക്െിനിര്്മ്്ി
ച്്300ക്െക്്െള്ള്്മാത്ശി
ശ്ആശ്േമത്ിഉദഘ്ാെനസ
ജ്്മാക്ന്്തിനികെയാണ്കമ
ഡിക്്ല്്പോകളജ്ലഭിക്്്ന്്
ത.് കമഡിക്്ല്് പോകളജിന്
എംസിഐനിര്്പദ്്ശാന്സര
ണമ്ള്്സൗെരയ്ങ്്ള്്കേകട്്
ന്്്തയ്്ാറാക്്്ന്്തിനായിനി
ലവികല രണ്്് ആശ്േമത്ിെ
ളം് ഉേപോരിച്്് നരരമദ്്്യ
ത്്ില്് തകന്് കമഡിക്്ല്്
പോകളജ്സ്്ാേിക്്്െയായി
ര്ന്്്. അധിൊരിെള്കെ ദീ
ര്്ഘവീക്്ണമില്്ായമ്കയന്്്
സംശയപലശകമകന്യ േറയാ
വ്ന്് തീര്മാനമായിര്ന്്്
കവന്്താണ്ഇപപ്്ള്്ൊലം
കതളിയിച്്ത.് 18 ഏക്്റില്്
കെങ്്ികെര്ങ്്ിമേ്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്കമഡിക്്ല്് പോകളജ്
ഇപപ്്ള്്െയച്്്ിട്്്ഇറക്്ാനം്
വയ്്മധ്രിച്്ിട്്്ത്പ്്ാനം്വയ്്
എന്്അവസ്്യിലായിരിക്്
യാണ.്ജനറല്്ആശ്േമത്ിമ

പഞ്്രിക്്് നഷ്്മാവികല്്ന്്്ം
കേരണി െി ബി ആശ്േമത്ി
പോെന്ബന്്ിച്്് ഇത്സ്്ാ
േിക്്്കമന്്്ംഅധിക്തര്്ഉ
റപ്്്നല്്െിയിര്ന്്്.പ്തിയ
കെട്്ിെമെക്്ം കേരണിയില്്
പ്തികോര്ജനറല്്ആശ്േ
മത്ികയന്്ത്സര്്ക്്ാരിന്വൻ്്
സാപ്്ത്്ിെ ബാധയ്ത വര്
ത്്്കമന്്്െണ്്തിനാലായിരി
ക്്ണംഈ േദ്്തി ച്വപ്്്
നാെയിലാണ.്ഇര്സ്്ലങ്്ളി
ലായിമേ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്മപഞ്്
രി ച്ള്്ക്്ാട് സ്ക്ള്് ഒരിെ
പത്്ക്്്മാറ്്ിഎല്്േിവിഭാരം
കെട്്ിെംജനറല്്ആശ്േമത്ിഒ
േിക്്ായി ഉേപോരിക്്ാവ്
ന്്താകണന്്് ഒര് അഭിമേ്ാ
യംനിലനില്്ക്്്ന്്്ണ്്്.സാ
മ്ഹയ്പക്്മവക്പ്്ിന്െീഴില്്
പനരകത്്കമ്െബല്്സ്ക്ള്്
പോസ്്്്ലായി മേ്വര്്ത്്ിച്്ിര്
ന്് െവളങ്്ാകട്് കെട്്ിെം ഇ
പപ്്ള്്സാമ്ഹയ്വിര്ദ്്ര്്താ
വളമാക്്ിയിരിക്്യാണ.്ഈ 
കെട്്ിെംവ്ത്്ിയാക്്ിജനറല്്
ആശ്േമത്ിക്്ായിഉേപോരി
ക്്ാകമന്്്ം വിദഗദ്ര്് ച്ണ്്ി
ക്്ാണിക്്്ന്്്.

ബാല്പശരി:ബീവപറജ്െളം്
ബാറ്െളം് താല്്ക്്ാലിെമാ
യിഅെച്്സാഹേരയ്ത്്ില്്ജി
ല്്യില്് ലഹരിവസത്്ക്്
ള്്കക്്തികര േരിപോധന െ
ര്്ശനമാക്്ി.എക്കസസ്അ
ധിക്തര്്നെത്്ിയേരിപോധ
നയില്്4.5ലിറ്്ര്്മദയ്വ്മായിഒ
രാകളഅറസ്്്്്കേയത്,്1.03െി
പൊമര്ാംെഞ്്ാവ്മായിമകറ്്
രാകളയം്അറസ്്്്്കേയത്.്െട്്ി

പ്്ാറച്ണ്്ൻ്്ക്ഴിയില്്നിന്്്
രത്നാെരൻ്് എന്്യാകളയാ
ണ്മദയ്വ്മായിഅറസ്്്്്കേയത്
ത.് ഉണ്്ിക്ളം വള്്ിപോത്്്
നിന്്്മ്ഹമ്്ദ്ഷാഹിൻ്് (21)
ആണ്െഞ്്ാവ്മായിേിെിയി
ലായത.്ഒര്സ്ക്ട്്റം്േിെികച്്
ട്ത്്്.താമരപശരിഎക്കസ
സ്സംഘമാണ്ഇര്വകരയം്
അറസ്്്്് കേയത്ത.്നിപോധന
കത്്ത്െര്്ന്്്അെച്്ിട്്ക്്ബ്െ

ള്്,ബാറ്െള്്,ബിയര്്ോര്്ലറ്
െള്്,െള്്്ഷാപ്്്െള്്ത്െങ്്ി
യകലസൻ്്സ്ള്്എല്്ാസ്്
ലങ്്ളിലം്െള്്്കേത്്്പെമദ്്്
ങ്്ളിലം്േരിപോധനത്െരം്.
മ്ൻ്്ക്റ്്വാളിെകളസ്ക്്്മമാ
യിനിരീക്്ിക്്ാൻ്്എല്്ാസബ്
ഓഫീസ്െള്്ക്്്ം നിര്്പദ്്ശം
നല്്െിയതായി പോഴിപ്ക്ട്
എക്കസസ്കഡേയ്്ട്്ിെമ്്ി
ഷണര്്അറിയിച്്്

പരിചോധനകർ്്ശനമാക്്ിഎക്റസസ്
മദ്യവ്ംകഞ്്ാവ്മായിരണ്്്ചപർ്്അറസ്്്്ിൽ്്

പേരാമപ്്്:ക്ട്്ാലിെയില്്മേ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്പോട്്്ര്്മേ്ാഥമിെ
ആപോരയ്ംപെമദ്്്ത്്ില്്കൊ
പോണമേ്തിപോധത്്ിക്്്ഭാ

രമായിപോട്്്ര്്സര്്വീസ്സഹ
െരണബാങ്്്അവശയ്മായസാ
നികറ്്സറ്െള്് കെമാറി.
ബാങ്്്മേ്സിഡ്്്്മേ്ിപയഷ്തി

ര്പോെില്്നിന്്്ംപോകറ്്്ര്്
അബ്്്ല്് രഫ്ര്് ഏറ്്്വാങ്്ി.
ബാങ്്്കസമെ്ട്്റിേി.ജയരാജൻ്്
േെങ്്ില്്േകങ്്ട്ത്്്.

കോട്്്ര്് പര്ാഥമിക ആകോഗയ്
കകപദ്്്ത്്ികേക്്്ആവശയ്മായ
സാനിററ്്സറ്കള്് കോട്്്ര്്
സര്്വീസ് സഹകരണ ബാങ്്്
പര്സിഡന്്്്പര്ികയഷ്തിര്കോ
ട് കോ അബ്്്ള്് ഗഫ്റിന്
റകമാറ്ന്്്

സാനിറ്റ്സറ്കൾ്്റകമാറി

തലപശരി:കോപോണകവറ
സ്വയ്ാേനക്ത്തെയാൻഏ
രകപ്്ട്ത്്ിയപൊക്്്ഡൗണി
കന വെകവക്്ാകതഅനാവ
ശയ്മായിപോഡിലിറങ്്ിവാഹ
നങ്്ളിലെറങ്്്ന്്വരൊര
ണംഅതയ്ാവശയ്ത്്ിന്യാമത്
കേയ്്്ന്്വരപൊലീസിക്്്ത
ല്്്കോള്്്ന്്ിെപ്ത്ക്്്സ്്ി
തിരതിെള വഴി മാറിത്്്െ
ങ്്ി.െഴിഞ്്രണ്്്ദിവസങ്്
ളിലായിനരരത്്ിക്്്േിലഭാ
രങ്്ളിലഇത്്രംസംഭവങ്്
ള്ണ്്ായി.കോപോണകക്്തി
രായ സംസ്്ാന സര്്ക്്ാരി
ക്്് പൊരാട്്ത്്ിക്്് ഭാരമാ
യാണ് സാമ്ഹിെ അെലം
ോലിക്്്ന്്്കവന്്്ഉറപ്്്വര്
ത്്ാൻ്്ആള്െള്്അനാവശയ്
മായിപ്റത്്ിറങ്്്ന്്ത്തെ
ഞ്്്കോണ്്്മ്ഖയ്മമന്്്ിഉത്്
രവ്പ്റത്്ിറക്്ിയത.്എന്്ാ
ലഇന്്കലരാവികലെണ്്്ര്്
െിദമ്ഡയാലിസിസ്കസ്്്റി
ല്്നിന്്്ംഡയാലിസിസ്െഴി
ഞ്്്തിരിച്്്വരിെയായിര്ന്്
28ൊരനായനിശാലിന്കൊ
ലീസ്മര്്ദ്്നംഏല്്പക്്ണ്്ിവ
ന്്്. കബക്്് യാമത്ിെനായ
ഇപദ്്ഹത്്ിന്തലപശരികോ
ഓപ്്പററ്്ീവ്ആശ്േമത്ിക്്്സ

മീേത്്്കവച്്ാണ്കൊലീസി
ക്്്തല്്്കോണ്്ത.്ഡയാലി
സിസിന് പൊയ പേപ്്റ്െള്്
ൊണിക്്്പ്പ്പഴക്്്ംേിന്്ി
ല്്നിന്്്അെികോണ്്തായി
നിശാല്് േറയ്ന്്്. തത്്മ
യം ഒപട്്കറ ഇര്േമെ്വാഹന
ങ്്ളഇത്വഴിതലങ്്്ംവില
ങ്്്ംെെന്്്പൊയിക്ക്ണ്്ി
ര്ന്്്.ഇവരില േിലകര തെ
ഞ്്്േരിപോധിച്്പപ്്ളേഴ
യമര്ന്്്ശീട്്്െളൊണിച്്്
പൊലീസികനെബളിപ്്ിച്്്െ
െന്്്പൊവ്െയായിര്ന്്്.മ
റ്്്േിലരപൊലീസ്സാന്്ിധയ്ം
െണ്്ോകെ വാഹനങ്്ള തി
രിച്്്മെങ്്ിപപ്്യി.സഹികെ
ട്്ായിര്ന്്്േിന്്ീകെത്്ിയവ
രക്്്പനകരലാത്്ിവീശിയത.്
ഈസമയംഅേരാധിെളര
ക്്കേട്്ിര്ന്്്.ഇത്്രം അ
നിഷ്്സംഭവങ്്ളആവരത്്ി
ക്്ാതിരിക്്ാൻ പൊലീസിന്
പമലധിൊരിെളജാമര്താനി
രപദ്്ശം നലെിയിട്്്ണ്്്. എ
ന്്ാല ഒര്ൊരയ്വ്മില്്ാകത
പോഡിലിറങ്്്ന്്ത്്് ൊര
ണംഅതയ്ാവശയ്ക്്ാരക്്്ആ
വശയ്ങ്്ള നിറപവറ്്ാൻ െഴി
യാത്്സ്്ിതിവിപശഷമാണ്്
ഉള്്ത.്

ചോക്്്ഡൗൺ:
അതയ്ാവശയ്ക്്ാർക്ഴയ്ന്്്

പതഞ്്ിപ്്ലം: പക്്മ േദ്്തി
െളക്്് മ്ൻരണന നലെി
പേപലമപ്്് മര്ാമേഞ്്ായത്്്
2020-21വരഷകത്്ബജറ്്്ോ
സ്്ാക്്ി.പക്്മേദ്്തിെളക്്്
മ്ൻരണന നലെി 6,80,30,
000ര്േയാണ്വെയിര്ത്്ി
യത.്208335062ര്േവരവം്
202074400 ര്േ കേലവം്
6260662ര്േമിച്്വം്വര്ന്്
ബജറ്്ാണ് കവസ് മേ്സിഡ
ണ്്് കെ ജമീലഅവതരിപ്്ിച്്
ത.്സരക്്ാരിൻക്റ12ഇനേ
രിോെിെളക്്്ംദ്രന്്നിവാ
രണേദ്്തിക്്്ംഊന്്ലന
ലക്ന്്ബജറ്്ാണ്അവതരി
പ്്ിച്്ത.്ബജറ്്ില5618900ര്
േ ഉലോദന പമഖലയിലം്
43800000 ര്േ േശ്്ാത്്ല
പമഖലയിലം്വെയിര്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.ദ്രന്്നിവാരണേദ്്തി
ക്്്20ലക്്ംര്േയം്12ഇന
േരിോെിയിലകേട്്വിശപ്്്ര

ഹിതപെരളംേദ്്തിക്്്5ല
ക്്ം,കൊത്പോയ്ലറ്്ിന്6ല
ക്്ം, പോട് പ്നര്ജ്്ീവന
ത്്ിന്5ലക്്ം,വപോക്്ബ്്്
െള,േച്്ക്്റിക്ഷിഎന്്ിവ
ക്്്ആവശയ്മായേണംമാറ്്ി
കവച്്ിട്്്ണ്്്.ഭവനനിരമ്്ാണം
1.15പോെി,വനിതാപക്്മം32
ലക്്ം,ശിശ്പക്്മം45ലക്്ം,
ഭിന്്പശഷിപക്്മം35ലക്്ം,
ആപോരയ്ം 38 ലക്്ം, വിദയ്ാ
ഭയ്ാസം32ലക്്ം,േട്്ിെജാതി
പക്്മം 70 ലക്്ം എന്്ിങ്്
കന വെയിര്ത്്ല്െള.െഴി
ഞ്് 4 വരഷങ്്ളായി പേപല
മപ്്്യിലനെന്്്വര്ന്് വിെ
സനക്തിപ്്ിന്ആക്്ംക്ട്്്
ന്്േദ്്തിെളാണ്ഈബജറ്്ി
ലം്ഉളക്ക്ള്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്ഭി
ന്്പശഷിക്ട്്ിെളക്്് ൊയി
െേരിശീലനംബഡജ്റ്്ിലന്
തന പമ്ൊജക്്്െളികൊന്്ാ
ണ.്

ചേചേമ്പ്്യിൽച്ഷ്മപദ്്തികൾക്്്
മ്ൻഗണനനൽകിയബജറ്്്

സാമൂഹൂയഅടൂകൂൂള
പേരാമപ്്്: കെപോണയ്കെ േ
ശ്്ാത്്ലത്്ില്് ദ്രിതമന്ഭ
വിക്്്ന്്വര്്ക്്്ംഒറ്്കപ്്ട്്്െഴി
യ്ന്്വര്്ക്്്ം കെത്്ാങ്്ാ
യിപേരാമപ്്്മര്ാമേഞ്്ായത്്്.
പേരാമപ്്്ജി.യ.്േിസ്ക്ളില്്
സാമ്ഹയ് അട്ക്്ള ആരംഭി
ച്്്.കതര്വില്്അന്്ിയ്റങ്്്
ന്്വര്്ക്്്ംഅരതിെള്്ക്്്ംഉ
ച്് ഭക്്ണംസൗജനയ്മായിന
ല്്കം്.ആവശയ്മ്ള്്മറ്്്ള്്വ
ര്്ക്്് 25ര്േയ്കെ ോര്്സല്്
ആയിഭക്്ണംനല്്കം്.



ദാ �മ്്�തയ്�ബ�ന്്ം�അ�െ�ോ�േി�പ്്ി�ച്്�ഒ�ര�്രാ�ട�്താ�ര�
ങ്്�ള�്ണ്്്.�ഏ�വേ�ൈാ�ൈം�െി�ൊ�
ഹി�ത�ർ്്�ആ�യി�ര�്ന്്ി�ട്്്ം�െ�ൈി�യ
ശ�പത്�്ത�സോ�വെ�രി�രി�ഞ്്�െ�രാ�
ണ�്ക�്ട�്ത�ലം്.�എ�ന്്ാ�ല്്�മ�ക്്�
ള്്ക്്്�സെ�ണ്്ി�േൗ�ഹ�്ദം�സ�്
ഷ്്ി�ക്്്�ന്്�താ�ര�ങ്്�ളാ�ണ�്ഹ�്
തവ്ി�ക�്സോ�ഷ�നം്�മ�്ന്്ഭാ�രയ്�സ�്
േ�വന്�്യം്.�െി�ൊ�ഹ�സോ�െി�ത�ർ്്
ആ�വണ�ങ്്ി�ലം്�ഹ�്തവ്ി�കം്�ഭാ�രയ്�
യാ�യി�ര�്ന്്�സ�്േ�വന്�്യം്�എ�
ല്്ാ�െ�ർ്്ക്്്ം�മാ�ത�്ൈ�യാ�ണ.്�
ര�ൈ�സപ്�്ഴം്�മ�ക്്�ള്്ക്്്�സെ�
ണ്്ി�ഇ�ര�്െ�രം്�ഒ�ന്്ി�ക്്ാ�റ�്ണ്്്.
ഇ�സപ്�്ഴി�താ�വൊ�സോ�ണ�കെ�േ�
േ�്െയ്ാ�രി�ച്്ി�രി�ക്്്�ന്്�ൈാ�ൈ�ത്്്
താ�ര�ക�്ടം്�ബം�െീ�ണ്്്ം�ഒ�ന്്ി�ച്്ി�
രി�ക്്്�ൈ�യാ�ണ.്�േ�മ�്ഹ�മാ�ധയ്�മ�
ത്്ി�ല�്വെ�പ�്േ�ത്്്�െി�ട്്�ക�്േി�പ്്ി�ല�്വെ�ഹ�്
തവ്ി�ക�്സോ�ഷ�ന്്�ത�വന്�്യാ�ണ�്സ�്േ�വന്്
െീ�ട്്ി�വൈ�ത്്ി�യ�ൈാ�രയ്ം�പ�്േം�സോ�ൈ�സത്�്ട്
ര�േ�ഞ്്ി�രി�ക്്്�ന്്�ത.്
സോ�കഡ്ൗ�ണ്്�മാ�േ�ങ്്�ളം്�ആ�ഴെ്�ൈ�

ളം്�േീ�ണ്്്�സോ�വ�്ന്്�ത�്വൊ�ണ്്്�േ�മ�്ഹ�
ത്്ി�ല്്�േി�ന്്്ം�മാ�േി�എ�ല്്ാ�െ�രം്�ഒ�ന്്ാ�യി
ൈാ�ണ�്ന്്�ൈാ�ഴെ്�ഹ�്ദ�യ�േര്�ർ്്ശി�യാ�ണ.്
സോ�ൈം�മ�ന�്ഷയ്�രാ�ശി�വയ�ക�്േി�ച്്്�േം�ോ�
രി�ക്്്�സപ്�്ള്്�മാ�താ�രി�താ�ക്്�ള്്�അ�െ�ര�്
വെ�ക�്ട്്ി�ൈ�ള�്വെ�സെ�ർ്്ത്്്�േി�ർ്്ത്്ാ�ന�്ള്്
അ�െ�േ�ര�മാ�വണ�ന്്്�എ�േി�ക്്്�സോ�ന്്്�
ന്്്.�രാ�ജയ്ം�മ�്ഴ�്െ�ന്്�സോ�കഡ്ൗ�ണി�ൈാ�യ
ോ�ഹ�െ�രയ്�ത്്ി�ല്്�മാ�താ�രി�താ�ക്്�ള്്�എ�ന്്
േി�ൈ�യി�ല്്�ക�്ട്്ി�ൈ�വള�രി�രി�ഞ്്്�ഞ�ങ്്�
ള്്ക്്്�ജീ�െി�ക്്ാ�ോ�ൈി�ല്്.ഈ��മ�ഹാ�മാ�രി�യ്�
വക്�്തി�സര�വോ�ര�്താ�ന്്�സോ�ൈം�ത�വന്�്ഒ�
ര�്മി�ച്്്.

സോ�ൈം�മ�്ഴ�്െ�ന്്�മ�ന�്ഷയ്�തവ്�വത്�്ക�്േി�ച്്്
െ�ർ്്ച്്�വെ�യ്്്�സപ്�്ള്്�േ�മ്്�ള്്�ക�്ട്്ി�ൈ�ള�്വെ
ൈാ�രയ്ം�ക�്െി�ആ�സോ�െി�ക്്�ണം.�അ�െ�വര
സെ�ർ്്ത്്്�േി�ർ്്ത്്�ണം.�അ�ച്്��നം്�അ�മ്്�
യക്്്്ം�ത�്ൈയ്�അ�െ�ൈാ�ശ�മാ�ണ�്ഇ�ക്്ാ�രയ്�
ത്്ി�ല്്.�അ�ത�്ൈം�ഘി�ക്്ാ�വത�അ�െ�വര�അ�
ട�്പ്്ി�ച്്്�േി�ർ്്ത്്ാം.�ഇ�വത�വ്്്�മ�്ന്്ഭാ�രയ്
സ�്േ�ന്്,�ഞ�ങ്്�ള�്വെ�ക�്ഞ്്്�ങ്്�ളി�ല്്�േി�
ന്്്ം�മാ�േി�േി�ല്്ക്്ാ�ന്്�താ�തര്�രയ്�മി�ല്്ാ�ത്്�
തി�ോ�ല്്�േവ്�സമ�ധ�യാ�അ�െ�ള�്വെ�െീ�ട്്ി�ല്്
േി�ന്്്ം�എ�േി�വക്�്പ്്ം�െ�ന്്്.
ഞ�ങ്്�ള�്വെ�േ�ഹ-�ര�ഷ്്�ൈ�ർ്്ത�്തവ്�ത്്ി�

ല്്�െ�ള�വര�യ�ധി�ൈം�രി�ന്്്�ണ�േ�ല്്ക�്ന്്�
തി�ന�്സ�്േ�വന്�്യക്്്്�േ�ന്്ി�ര�േ�യ�്ൈ�യാ�
ണ.്�ഞ�ങ്്�ള്്�അ�െ�ർ്്ക്്ാ�യി�സ�്ഷ്്ി�ച്്�ൈ�ഥ
ഞ�ങ്്�ള�്വെ�ക�്ട്്ി�ൈ�ള്്�ര�േ�യം്.�േ�മ്്്�വെ
പര്ി�യ�വപ്�്ട്്�െ�ര�്വെ�ആ�സോ�രയ്ം�േം�ര�ഷ്്ി�
ക്്്�ന്്�തി�ോ�യി�പര്�തയ്ാ�ശി�ക്്്�ൈ�യം്�പര്ാ�����

ർ്്ഥി�ക്്്�ൈ�യം്�വെ�യ്്്�ന്്്.�േ്�സേ�ഹം,�േ�
ഹാ�ന�്ഭ�്തി,�കധ�രയ്ം,�ശ�ക്്ി�എ�ന്്ി�െ�ഹ�്
ദ�യ�സത്�്വെ�ത�്േ�ന്്്�പര്�ൈ�െി�പ്്ി�ക്്ാ�ന�്ള്്
െ�ഴി�ഞ�ങ്്�ള്്�എ�ല്്ാ�െ�രം്�ൈ�വണ്�്ത്്്�ൈ�യാ�
വണ�എ�ന്്്�മാ�ണ�്ഹ�്തവ്ി�ക�്ക�്േി�ച്്�ത.്
സ�്ഹ�്ത്്്�ക്്�ളാ�യി�ര�്ന്്�ഹ�്തവ്ി�ക്

സോ�ഷ�നം്�സ�്േ�ന്്�ോ�നം്�2000�ൈാ�ണ്
െി�ൊ�ഹി�ത�രാ�വ�്ന്്�ത.്�ഏ�വേ�ൈാ�ൈ�വത്്
പര്�ണ�യ�ത്്ി�നം്�േൗ�ഹ�്ദ�ത്്ി�ന�്വോ�ട�്
െി�ൈാ�യി�ര�്ന്്്�ഇ�െ�ര�്വെ�െി�ൊ�ഹം.�െ�ർ്്ഷ�
ങ്്�സൊ�ളം�േീ�ണ്്�ദാ�മ്്�തയ്�ബ�ന്്ം�2014�ല്്��
അ�െ�ോ�േി�ച്്്.�ഇ�ര�്െ�ർ്്ക്്്ം�ര�ണ്്്�ആ�
ണ്്മ�ക്്�ളാ�ണ�്ള്്�ത.്�െി�ൊ�ഹ�ബ�ന്്ം�അ�
െ�ോ�േി�പ്്ി�വച്�്ങ്്ി�ലം്�എ�ല്്ാ�ൈാ�ൈ�ത്്്ം
ഞ�ങ്്�ള്്�സ�്ഹ�്ത്്്�ക്്�ളാ�യി�രി�ക്്്�വമ�ന്്്
ഇ�ര�്െ�രം്�ര�േ�ഞ്്ി�ര�്ന്്്.�മാ�പത്�മ�ല്്�മ�ക്്�
ള്്ക്്്�സെ�ണ്്ി�ഇ�ര�്െ�രം്�ര�ൈ�സപ്�്ഴം്�ഒ�ന്്ി�
ക്്ാ�റ�്ണ്്്.

കൊലോണസിനിമവയ്വസായകത്്
എങ്്കനബാധിക്്്ം? എസ്ക്മാർരറയ്ന്്്
ലോൈ�വത്�്െയ്�െ�ോ�യ�സമ�േ�ൈ�ൈ�വള�
യാ�വൈ�ഉ�ൈ�ഞ്്ി�രി�ക്്്�ൈ�യാ�
ണ�്വൊ�സോ�ണ�ൈാ�ര�ണം.��ഇ�
ന്്്യ�യി�ല�്ള്്വപ്�്വെ�േി�േി�മാ
സമ�േ�ൈ�യം്�പര്�തി�േ�ന്്ി�യി�
ൈാ�ണ.്�സോ�ഹ�ന്്ൈാ�ല്്�കെ�റ്്ി�
ല്്�ൈ�ഥാ�രാ�പത്�വത്�്അ�െ�ത�രി�
പ്്ി�ക്്്�ന്്�പര്ി�യ�ദ�ർ്്ശ�ന്്�െി�
പത്ം�മ�ര�ക്്ാ�ർ്്�ഉ�ള്്വപ്�്വെ�സേ�ര�
സത്�്തീ�ര�്മാ�േി�ച്്ി�ര�്ന്്�േി�ൈീ�
സ�്ൈ�വൊ�വക്�്മാ�റ്്ി�െ�ച്്്.�
അ�െ�ഇ�േി�എ�ന്്്�േി�ൈീ�േ്
വെ�യ്്ാ�ോ�വ�്വമ�ന്്്�മ�ഹാ�മാ�രി�
യ�്വെ�ഈ��ൈാ�ൈം�അ�െ�ോ�േി�
ച്്ാ�സൈ�അ�ണി�യ�േ�പര്�െ�ർ്്ത്്�
ൈ�ർ്്ക്്്�ഇ�േി�തീ�ര�്മാ�േി�ക്്ാ�
ന�്മാ�വ.്��വൊ�െി�ഡ�്19
മ�ൈ�യാ�ള�േി�േി�മ�യി�ല്്
ആ�വൈ�യ�്ണ്്ാ�ക്്്�ന്്
പര്�തയ്ാ�ഘാ�തം�എ�
ന്്ാ�യി�രി�ക്്്ം,
അ�സത�ക്്്�േി�ച്്്�ര�േ�
യ�്ൈ�യാ�ണ�്മ�്തി�
ർ്്ന്്�ഛായാ�
പര്ാ�ഹ�ൈ�
ോ�യ

എ�േ�്ക�്മാ�ർ്്.�സോ�ളി�വ�്ഡ്
സോ�ലം്�ഒ�ര�്ത�ൈ�ർ്്ച്്�മ�്ന്്ി�
ല്്�ൈാ�ണ�്ന്്്�വെ�ന്്്�ര�േ�യ�്
ന്്്�അ�സദ്�്ഹം.�സഫ�േബ്�്ക്്്
സോ�സ്്്്ി�ല�്വെ�യാ�ണ�്എ�േ�്ക�്
മാ�േി�വ്്്�അ�ഭി�പര്ാ�യ�പര്�ൈ�െ�
േം.
വൊ�സോ�ണ�യം്�സോ�ക്്്

വൌ�ണം്�ഒ�വക്�്ൈ�ഴി�യ�്

സ്പ�്ള�മ�ൈ�യാ�ള�േി�േി�മ�യ�്
വെ�അ�െ�സ്്�എ�ന്്ാ�യി�രി�ക്്്�
വമ�ന്്്�ആ�വര�ങ്്ി�ലം്�ആ�സോ�
െി�ച്്ി�ട്്്�സ്ട?്�ഈ��െി�ഷ�്െി�
ന�്ഇ�േ�സങ്�്ണ്്ി�യി�ര�്ന്്�മ�ര�
യക്്്ാ�ർ,�െ�ണ്്,�ൈി�സോ�മീ�സറ്�്
ഴ്േ,്�മാ�ൈി�ക,്�ഹ�ൈാ�ല�ൈൗ��
സ്റ്്്�േി,�സോ�ഹ�ന�ക�്മാ�ർ�ഫാ�
ന�േ,്�ഹി�ന്്ി�യി�ല�േി�ന്്്�സ�്
രയ്�െം�ശി,1983,�ത�മി�ഴി�ല�മാ�
സ്്്്�ർ,�അ�തം്�ൈ�ഴി�ഞ്്്�ഏ�പര്ി�
ല�അ�െ�ോ�േം�സ�്ര�കര
സോ�പെ്,്�രി�വന്�്വര�ര�്ന്്ാ�ളി�
ന�്െ�സര�ണ്്�പര്ീ�സ്്്്്�,�ക�്റ�്പ്്്,
ത�്േ�മ�്േം�രി�വന്�്ഇ�തി�േി�െ�
യി�ല�െ�സര�ണ്്�ആ�േ�പ്്�േ�മ്്്,
അ�ജ�ര�ജാ�ന്്�രം,�ര�െ�,
ക�്വ്ഞ�്ല�സോ,�മാ�
ർ�ട്്ി�ന�പര്�ക്്ാ�ട്്്
സോ�ബ�ന�ക�്
ഞ്്ാ�സ്ക�്ര�
െം,�വെ�
യി�ല,�ക�്
ർ്്ബാ�േി,
ൈാ�െ�ല്്,
2403�ഫീ�റ്്്,
ഓ�ണ�ത്്ി�ന�്െ�
സര�ണ്്�മി�ന്്�
ല�മ�്ര�

ളി,�ര�െ�വെ�ട്്്,�അ�ജി�ത്്ി�
വ്്്�െ�ൈി�കമ,�ഉ�ര�ൊ�ര
പ�്ർ�വ്്ം�ഗ�്ണ്്�ജ�യ�ന,�മ�
ണി�യ�േ�യി�ല�അ�സോ�ൈ�ന,
ആ�ഹാ,�െ�ർ�ത്്�മാ�േം,�ൈ�
ളി�തം�സ�്ന്്�രം,�െ�ത�്ർ�മ�്
േം�രി�വന്�്യം്�ഒ�ട്്�സേ�ൈം
ത�മി�ഴ,്�ഹി�ന്്ി�െി�പത്�ങ്്�ളം്
വൈ�ജി�എ�ഫം്...�ഇ�വത�ല്്ാം

ക�്െി�എ�സപ്�്ള�ഇ�േ�ങ്്്ം...
ഈ��സോ�ക്്്�ഡൗ�ണ�ഏ�പര്ി�ല
15�ൈ�ഴി�ഞ്്്�േീ�ള�്ൈ�യാ�വണ�
ങ്്ി�ല്്�ഏ�പര്ി�ല�21�ന�്�സോ�മ്്്
ത�്െ�ങ്്്ം.�രി�വന്�്വര�ര�്ന്്ാ�
ളി�സേ�പ�്തി�യ�േി�ൈീ�സ�്ൈ�ള�ഉ�
ണ്്ാ�ക.്�അ�സപ്�്സള�ക്്്ം�മ�ഴ
ത�്െ�ങ്്്ം.�ച�്ര�്ക്്ി�ര�േ�ഞ്്ാ�
ല്്�മ�ൈ�യാ�ള�േി�േി�മ�യി�വൈ
വൊ�സോ�ണ�ഇം�രാ�കറ്്്്�ഈ��
െ�ർ�ഷാ�െ�ോ�േം�ആ�യാ�ലം്
തീ�ര�്വമ�ന്്്�സോ�ന്്്�ന്്ി�ല്്.
സോ�ളി�വ�്ഡി�ല�വൊ�സോ�

ണ�ഇം�രാ�കറ്്്്�മാ�റ�്ൊ�ന�ര�
ത്്്�െ�ർ�ഷ�വോ�വക്�്എ�ട�്
സത്�്ക്്്�വമ�ന്്�ണ�്ര�േ�യ�്ന്്�
ത.്�ഫാ�സ്്്്്�കഫ�വ�്ഒ�വക്�്ഒ�ര്
െ�ർ�ഷ�മാ�ണ�്േീ�ട്്ി�വെ�ക്്�വപ്�്ട്്�
ത.്�സോ�ണ്്്�എ�ട്്്�മാ�േ�വം്.�ഇ�

വത�ല്്ാം�ൈ�ഴി�ഞ്്ാ�ലം്�ജ�േ�
ങ്്�ള�്വെ�കൈ�യി�ല�തീ�യ�റ്്�േി�
ല�സോ�യി�േി�േി�മ�ൈാ�ണ�്ൊ�
ന�്ള്്�ോ�മ്്�ത്്ി�ൈ�സ്്ി�തി
ഉ�ണ്്ാ�െ�ണ�വമ�ന്്ി�ല്്.�രി�വന്്
അ�തി�ല�േി�ന്്്�ൈ�ര�ൈ�യ�ോ�ന
േ�മ�യം�എ�ട�്സത്�്ക്്ാം.�സോ�
ൈം�മ�്ഴ�്െ�ന�ഒ�സര�യ�െ�സ്്�യാ�
യ�സ്്ി�തി�ക്്്�ൈാ�രയ്�ങ്്�ള്്�െ�
ൈയ്�ബ�്ദ്്ി�മ�്ട്്ാ�യി�രി�ക്്്ം.�േ�
മ്്്�വെ�േി�േി�മാ�പര്�െ�ർ്്ത്്�ൈ�
ർ്്�ഇ�സപ്�്സഴ�പ്്ാ�ന�വെ�യത്്
ഈ��അ�െ�സ്്�സേ�രി�ട്്ി�വല്�്ങ്്ി�
ല�ഒ�ര�്ര�വഷ്�്േ�മ്്്�വെ�ഈ��
വൊ�ച്്്�െയ്�െ�ോ�യം�ത�ൈ�ർ�
ന്്്�സോ�സയ�ക്്ാം.�സോ�ളി�വ�്
ഡ�്സോ�ല�്ള്്�ഭീ�മ�ന�െയ്�െ�ോ�
യം�സോ�ലം്�ത�ൈ�ർ�ച്്�മ�്ന്്ി�ല
ൈാ�ണ�്ന്്്�ണ്്്.

കൊറോണകാലത്്്മക്്ള്്ക്്്റേണ്്ി
ഒന്്ിച്്്ഹ്തവ്ിക്റോഷനം്സ്സകന്്യം്

കൊറോണയില്്സംശയപരിഹാരത്്ിനായിപപ്ിയങ്്
പര്ിയ�ങ്്�വൊ�പര്�യ�്വെ�പര്�വ�്ത്്ി�സോ�ഷയ്�ല്്�മീ�ഡി�യ�യി�ല്്�കൈ�യ്്�െി�സേ�ട�്ൈ�യാ�ണ.്��വൈാ�സോ�ണ�യ�്മാ�യി�ബ�ന്്�വപ്�്ട്്�െ�രി�ല്്
േി�ന്്്�ത�വന്�്ശ�രി�യാ�യ�ൈാ�രയ്�ങ്്�ള്്�സൊ�ദി�ച്്�േി�യാ�ന�്ള്്�അ�െ�േ�ര�മാ�
ണ�്പര്ി�യ�ങ്്�വൊ�പര്�ഉ�ണ്്ാ�ക്്ി�യി�രി�ക്്്�ന്്�ത.്
പര്ി�യ�ങ്്�ഇ�ന്്സ്്്്�പര്ാം�െി.�െി.�കൈ�െി�ല�്വെ�സൈാ�ൈാ�സരാ�രയ്�േം�ഘ�െ�േ�
യി�വൈ�സഡാ�ക്്�ർ്്മാ�രാ�യ�വെ�സപ്ഡാ�േ,്�മ�രി�യ�ൊ�ന്്�വൈ�ർ്്സോ�വ�്എ�ന്്ി�
െ�ര�്മാ�യി�േം�ോ�രി�ക്്്�ന്്�െീ�ഡി�സയാ�ത�വ്്്�ഇ�ന്്സ്്്്�പര്ാം�അ�ക്്ൗ�
ണ്്ി�ല�്വെ�ര�ങ്്്�വെ�ച്്ി�രി�ക്്്�ൈ�യാ�ണ�്താ�രം.�ആ�രാ�ധ�ൈ�ർ്്�അ�യ�ച്്�ത�ന്്
സൊ�ദയ്�ങ്്�ളം്�വരാ�ത�്വെ�ജ�േ�ങ്്�ള്്ക്്ി�െ�യി�ല്്�ഈ��അ�സ�്േ�വ�്മാ�യി

ബ�ന്്�വപ്�്ട്്്�േി�ൈ�േി�ല്്ക്്്�ന്്�ആ�ശ�ങ്്�ൈ�ളം്�േ�െി�സഡാ�ക്്�ർ്്മാ�ര�്മാ�യി
െ�ർ്്ച്്�വെ�യ്്്�ന്്�ത�്െീ�ഡി�സയാ�യി�ല്്�ഉ�ണ്്്.�െീ�ഡി�സയാ�ര�ങ്്്�വെ�ച്്്�വൈാ�
ണ്്്�പര്ി�യ�ങ്്�ഇ�ങ്്�വേ�യാ�ണ�്എ�ഴ�്തി�യി�രി�ക്്്�ന്്�ത.്��സൈാ�െി�ഡ1്9�മാ�
യി�ബ�ന്്�വപ്�്ട്്�െ�േത്�്ത�യാ�ണ�്എ�ല്്ാ�െ�രം്�തി�ര�യ�്ന്്�ത.്�ര�വഷ്�്ൈ�
ഭി�ക്്്�ന്്�ത�്ര�ൈ�തം്�െയ്ാ�ജ�മാ�ണ.്�ഇ�താ�ണ�്ഇ�ത്്�രം�ഒ�ര�്െീ�ഡി�സയാ
വെ�യ്്ാ�ന്്�ൈാ�ര�ണ�മാ�യ�ത.്��പര്�െ�ർ്്ത്്�േ�ങ്്�ളി�ല്്�മ�്ന്്ി�ല്്�േി�ല്്ക�്ന്്
സൈാ�ൈാ�സരാ�രയ്�േം�ഘ�െ�േ�യി�വൈ�സഡാ.��വെ�സപ്ഡാ�േ,്�സഡാ,��മ�രി�യ�എ�
ന്്ി�െ�രാ�ണ�്ഇ�തി�ല്്�ഉ�ള്്�ത.്���യ�്ണി�വേ�ഫി�വ്്്�ഗ�്ഡവ്ി�ല്്�അം�ബാ�േ�
ഡ�ർ്്�ക�്െി�യാ�യ�പര്ി�യ�ങ്്�ഒ�ര�്ക്്ി�യ�ഈ��െീ�ഡി�സയാ�ഹി�റ്്ാ�ണി�സപ്ാ്�ള്്.
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2020 മാർച്്്�27�വെള്്ി



മലയാളെലാ,സാഹിതയുോഖെളികലരണുുു
പപുേതുുമതിെളുകടെരമദിനമായിരുനുുുഇ

നുുകല.ഇനുുുയനസിനിമയികലതകനുുനടനവി
സമ്യംസുകുമാരിഅനുുരിചുുതു 2013 മാരചുു്
26ന.ുകുടുുികുുവിതെളകൊണു്ുമലയാളകുുരയി
കലകോകുുകുുാരനായകുഞുുുണുുിമാഷ്ഇഹ
നോെവാസംകവടിഞുുതു2006മാരചു്ു26ന.ുതി
െചുുുംഅസാധാരണമായിനാകൊനുുാകെവീടുുി
ലിരികുുുനുുൊലതു്ുഎനുുുകെയുുാനാവുകമനുു
െിനുുെളിലഇവകരകുുുറിചുുുളുുഓരമെളകു
ടിയാവാം.അതുകെറിയമനുഷയുരതീരതുുവലി
യ നോെകതുുകുുുറിചുു് നകമുു ഓരമിപുുികുുും.
ഈൊലംസമുുനുുമാകുുാനഅതുപെരികുുു
െയംുകെയുുും.
വീടിനു പുറതുുിറങുുാനാവാതുു അവധി

കുുാലമാണിത.ുകൊനോണകയതുരതുുാനുളുു
അടചുുിരിപുുുൊലം.സാമുഹിെഅെലംസവു

യംപാലികുുാനുളുുസമയം.
""വലികൊരുനോെം
മുഴുവനനനുുാവാന
കെറികൊരുസുപതും
കെവിയിനോതാംൊന
സവുയംനനുുാവുെ''
എനുുാണുകുഞുുുണുുിമാഷ്പറഞുുുവചുുത.ു

വീടുുിലിരികുുാനകോലീസ്ഓടിചുുുവിടുുിടുുുനവണുു
എനുുുസാരം.മുനുുാഴെുനാടുമുഴുവനവീടുുില
തകനു!ുഇങുുകനകൊരുൊലംഇനിനമുുുകട
കൊനുുുംജീവിതതുുിലഉണുുാവുകമനുുുെരു
താനാവിലുു.അകതങുുകനപെുിയാതുുെമാകുുാം,
ഉപൊരപപുദമാകുുാം.അനതകുുുറികചുുരുെിനുു
കുഞുുുണുുിമാഷിലനിനുുുതകനുുതുടങുുാം.

ൊണമതുനെളപുുതുനുറുപറ
െരളിലകൊളുുുവതാറുപറ
െവിതയിലാകുവകൊരുപറ
അപുുറനുറുപറയകുുുുംനമപുുറതാന-
സരേസുഷുുിെളില താതപുരയുമുളുുവരകുു്

ഈവരിെളമനസിലഉറപുുികുുാം.കൊഴില
ോലെളിലുു,പഠനോലെളിലുു,പുറതുുുെറങുുാ
നവിനോദനെപദുുുങുുളിലുു,സമയംആരകുുുംവി
ടുുുകൊടുകുുാനിലുു.24മണികുുുറംുനമുകുുുനവ
ണുുിമാപതും.ഉളുുിലുളുുസരേസുഷുുിെളുകടവി
ൊസതുുിന,ുപരിേീലനതുുിനുഇതികോരുഭാ
േകമങുുിലംുഉപനൊേികുുാം.കോകുുമിലുുായമു
യാണുഎകുുുകോകുുംഎനുുുകുഞുുുണുുിമാ
ഷ്കുറിചുുതുനോകലസമയമിലുുായമുയാണുഎ
കുുു സമയംഎനുുു െരുതിയിരുനുുവരകുകു
കകുു24മണികുുുറംുസവുനുുമായിെിടുുുെയാണ
നലു.ു
നുറുപറയകുുുുംനമകലയുളുുപറഇനനുുനാ

കളനൊനമുകുുുെിടുുണകമനുുിലുു.പനകു,ുഅഭി
രുെിയുളുുവരകു്ുഹരിപേുീകുറികുുാനുളുുസമ
യമാണിത.ുസക്ുളവിദയുാരഥിയായിരികകുുകു
ഞുുനനമുുുയാരുകടതുളുുലകുതിെളവായിചുുു
വായിചുുാണുകുഞുുുണുുിമാഷ്സാഹിതയുതുുി
നലകു്ുൊലുറപുുികുുുനുുകതനുുുകുടുുിെളഅറി
യണം.തുളുുലകുതിെളസവുയംഎഴുതിഅ
വതരിപുുിചുുാണുസാഹിതയുവിദയുാരഥിയുകടരംേ
പപുനവേവുമുണുുായത.ു

കുഞുുുണുുിമാഷികുുുപപുധാനസവിനേഷത
ഭാഷാശുദുുിയാണ.ുവയുകുുമായഭാഷ,അനതസ
മയംലളിതമായഭാഷ.മലയാളംതകനുുവികുത
വംുഅനയുവുമാകുനുുൊലതുു്എങുുകനന
നുുാകുുാം നമുുുകട ഭാഷ എനുുുകുടി വായന
യകുുുുംഎഴുതുുിനുമിടയിലആനോെികുുാവു
നുുതാണ.ു നെരളതുുിനു പുറതുുുളുുവരകുുാ
യാലംു മലയാളം പഠികുുാനുളുുഅവസരമാ
കുുിമാറുുാംഈവീടുുുവാസം.കുഞുുുണുുികുുവി
തെളിലനിനുുുതകനുുആനവേംആരജികുുാം.
വായന, അതു പാഠപുസത്െങുുളുമാവാം

എനുുതാണുവിദയുാരഥിെള,പപുനതുയെിചുു്ഉനുു
തപഠനതുുിലുളുുവരഉറപുുിനകുുണുുത.ുഇപതുനയ
കറ"സുുുുഡിലീവ'ുഉപനൊേകപുുടുതുുിയികലുുങുുി
നോ.ഇനിപരീകുുയുകടപുതിയഡടംനടബിള
വനുുനേഷനമപഠനമുളുുുഎനുുുേപഥംകെ

യതുിരികുുുെയാവംുെിലകുടുുിെള.അവരകുുു
നഷുുകപുുടുനുുതുഇനികൊരികുുലംുതിരിചുുുെി
ടുുാതുു,െിടുുുകമനുുുപപുതീകുുിചുുിരുനുുിലുുാതുുഅ
വസരം.കുടുുുകുടിയംുപാടുുുപാടിയംുനടനുുിരു
നുുനപുുള മാറുുിവചുു പഠനം മുനുുാഴെുകതുു
സക്പഷയുലഡടംനടബിളപപുൊരംപെുമീെരിചു്ു
ഭാവിയിനലകുുുസവുയംഒരുങുുാനഈദിവസ
ങുുളഉപനൊേികുുാം.
വായിചുുാലംുവളരംു
വായിചുുികലുുങുുിലംുവളരംു
വായിചുുാലവിളയംു
വായിചുുികലുുങുുിലവളയംു
കുഞുുുണുുിമാഷികുുുപപുേസത്മായവരിെ

ള.നമുകു്ുവായിചുുുവിളയാം.
നുതുും,അഭിനയംതുടങുുിഏകൊരുെല

യുമായിബനുുകപുുടുുഅഭിരുെിെളുളുുവരകുുും
അതുസവുയംപരിനോഷിപുുികുുാനലഭികുുുനുു
എകസുപ്ടുാ സമയമാണിത.ു െനോതുുവൊല
തുു്ഏതാനംുബിറുുുെകളടുതുുുൊണാപാഠം
പഠികുുാനകവപപുാളകപുുടുനുുപതിവിലനിനുുു
മാറിതാതപുരയുമുളുുഇനങുുളിലസവുയംഅറി
വംുപരിേീലനവംുനനടാനഈഅവസരംഉ
പനൊേികുുാം.
പതുുാംവയസിലനുതുുരംേതുുിലുകടസി

നിമയികലതുുിആറുപതിറുുാണുുുൊലംഅഭിന
യരംേതുുുവിസമ്യമായിനിലകൊണുുസുകു
മാരിയമുുകയകുുാളഇതിനുപപുനോദനമാൊന
െഴിയുനുുമകറുുരുതാരമുണുുാവുനോ.രണുുായി
രതുുിനലകറസിനിമെളികലഎണുുമറുുെഥാപാ
പതുങുുള.അതംുതീകരകെറുപുുതുുിലതകനുു
നിരവധിമുതിരനുുെഥാപാപതുങുുള.ഏതുനവ
ഷംെിടുുിയാലംുയാകൊരുമടിയുമിലുുാകതഏറുു
വംുമിെചുുരീതിയിലഅഭിനയിചുുുെലിപുുിചു്ുത
കുുു നോലി ഭംേിയാകുുിയസുകുമാരി െലാ
നോെതുുിനുതകനുുനോളനോഡലാണ.ുതാ
തെുാലിെപപുതിഭ-തിലെപുുടുുങുുളകുുപുുുറംനീ
ണുുെലാസപരയുസവുപനുംൊണുനുുവരകു്ുഈ
വീടുുിലിരുപു്ുനാകളയകുുുുളുുമുതലകുുുടുുാകുുാം.
സമയമാണുഎലുുാതുുിനംുവഴികൊരുകുുുനുു
ത.ുനഷുുകപുുടുനുുസമയംപികനുുകൊരികുുലംു
വീണുുുെിടുുികലുുനുുകബഞുുമിനപെുാങുു്ളികുുുവ
രിെളംുഓരകുുാം.

4 മഖ്മര്ര്

ശോൊഃ സമസത്ാഃ സഖ്ിശോ ഭവന്്്
1195മീനം14േഅബ്ാന1

2020 മാർച്്് 27 കവള്്ി

മൊവിഡം്പാശ്്ാതയ്ലോകവം്
കെ. എ ൻ്്. ഗ ശേ ശ്

ദുരനുുംചുഴനുുുുനിലുുകുുുനുുഅവ
സുുയിലുുഉയരുുനുുഒരുെിനുു.ന

മുുുകടഇടയിലുുരണുുുതരകുുാരുണു്ു.ഒരു
കുടുുരുുഎനുുുംവനനുുകടുുനമുകു്ുപരി
ഹാരംൊണാനുുെഴിയംുഎനുുാനോെി
കുുുനുുവരാണ.ുമകറുുരുകുടുുരുഎങുുി
കനഒഴിവാകുുാംഎനുു്ആനോെികുുു
നുുവരാണുഇവരിലുുഡെനകുുാരംു

കോതുകവെിഴനകുുഏഷയുനുുരാജയുങുുളംുരണുുാമകുതുവ
കുപുുിലുുകപടുുവരാണ.ുഅവരുകടഡവദയുോസപ്തുവംുആ
നോേയുസംവിധാനവംുവിെസികുുാതുുതുകൊണുുലുുഅ
ത.ുഅവരുുനൊവിഡുവയുാപനകുതുഒരുസാമുഹയുവിപ
തുുായിൊണുെയംുഅതുതടയാനുളുുനടപടിഎടുകുുു
െയംുകെയതു.ുഅതികുുുെലമായിവുഹാനുുപപുവിേയുയി
ലടകുുംസുുിതിനിയപനുുുണവിനധയമാകുെയാണ.ുഅവരുു
അപെടംതരണംകെയതുിടുുിലുു.കെറിയപപുതീകുുയുണുു്

എനുുാലുുനമുുുകടപാശുുാതയുസായിപുുനുുാനോ?അവ
രുുഎലുുാവിജുുാനതുുികുുുയംുതലകൊടുുപുുനുുാരാണ.ുന
മുുളുുഎനുു്മരുനുു്െഴികുുണംഎനുു്ഭകുുികുുണംഎനുുു
നോലംുതീരുമാനികുുുനുുതുഅവരാണ.ുനോെമാസെലം
ഓടിനടനുുുആവേയുതുുിനംുഅനാവേയുതുുിനംുഉപനദേം
നലുുകുനുുവരംുഅവരാണ.ുഅവകരഡവറസ്ബാധിചുു
നപുുളുുഎകതുുകകുുയാണുൊണിചുുുകുടുുുനുുത?ുസാമുഹയു
വിപതുുായിെണുുുതടയാനുളുുനടപടികയടുകുുുനുുതിനു
പെരംഅവരുുനോേതുുിനുെിെിതുുികുുുെയംുഅകലുുങുുിലുു
മരുനുുുണുുാകുുാനുുഓടിനടകുുുെയംുഅതുവഴിതടനയണുുു
നുുഒനുുികനമഹാമാരിആകുുുെയുമാണുകെയതുത.ുനൊവി
ഡുഒരുരാജയുതുുിലുുനിനുുുമകറുുരുരാജയുതുുിനലകു്ുവയുാപി
കുുുനപുുളുുരാജയുതലവരുുവകരനിരീകുുണതിലുുകപടുനപുു
ളുുയുനോപുുുയനുുയുണിയനംുയുഎനുുഒയംുഎകനുുടുകുുുെ
യായിരുനുുു?

പടുംപുതുടരുുചുുയായിനോസുുുുിടുനുുതുഅലുുാകതനവകോ
നുുുംകെയുുുനുുതായിൊണുനുുിലുു.അയാളുുഇനപുുളുുഎലുുാ
വനോടംുനിലവിളിചു്ുസഹായതുുിനുഅഭയുരഥികുുുെയാ

ണ.ുേളുുഫുരാജയുങുുളുകടയംുസുുിതിഒടുുുംനഭദമലുു.ഇവികട
നികുനുകകുുവനുുവരാണനലുുനമുുുകടയിടയിലംുവ
നുുവിപതുു്വിതചുുിരികുുുനുുതു
ഇവരുകടപപുശുനംവയുകുുമാണ.ുോസപ്തുസാനങുുതിെ

വിദയുെളുകടഅഭാവമലുുപപുശുനം.മുതലാളിതുുലാഭവയുവ
സുുകുുുനവണുുിഇവരുകടസാമുഹയുസംവിധാനങുുളുുമു
ഴുവനംുതെരുുതുുുെളഞുുതാണ.ുഅതുകൊണുു്ഇരുമ
ഹാമാരിതടയാനുുഒനുുുെിലുുമരുനുു്നലുുെിപറുുുകമങുുി
ലുുൊൊകതനിരുുതുുണം.അകലുുങുുിലുുസരുുകുുാരുുനടപടി
െളുുവഴിഎലുുാംഅടചുുിനടണം. രണുുിടതുുുംസമുഹംഇ
ലുു.സമുഹംഇകലുുങുുിലുുഎങുുികനസമുഹവയുാപനകുതു
തടയാം?ഡെനകുുാരുകടഇടയിലുുസമുഹംഉണുു്എനുു
നലുുഅവരുുകതളിയികുുുനുുത?ുസവുനുുംനസഫുനോണിലുു
ഇരുനുുുമറുുുളുുവകരഉപനദേികുുുനുുതംുമണുുിലുുഇറ
ങുുിനോരാടുനുുതംുവയുതയുാസമുണുു്എനുുുംഇതുൊ
ണികുുുനുുിനലു?ുഅങുുികനനസഫുനോണിലുുഇരികുുാ
കതഎനുു്കെയുുാംഎനുു്കൊചുുുെയുുബയികലനോകറുുു
രുുമാരുുകതളിയികുുുനുുിനലു?ു.

ഈ കൊനോണാഡവറസ് ൊലതുു് നാലു അ
കസുുുുനോയിഡുെളുുഭുമികയെടനുു്നോയി.

നാസയാണുഇകുുാരയുംപുറതുുുവിടുുത.ുഈനാലുഛിനുു
പേുഹങുുളംുഭുമി
കു്ുനാേനഷുുങുു
ളുണുുായികലുു
നുുുംപറയുനുുു.

നാസയുകട
നിയരുു-എരുുതു്ു
ഓബജകറുു്ുസ്സുുുു
ഡീസ് (സിഎ
നുുഇഒഎസ)്ആ
ണു ഇവകയകുുു
റിചുുുളുു വിവര
ങുുളുുപുറതുുുവിടുുത.ുമാരുുചു്ു22,23ദിവസങുുളിലാണുഇ
വെടനുുുനോയത.ുഇവയകുുു്സിഎനുുഇഒഎസ്നലുുെി
യിരികുുുനുു നപരുെളുു 2020 FK, 2020 FS, 2020 DP4,
2020FFIഎനുുിങുുകനയാണ.ുഇവയിലുുഎഫകുെയാണു
ഏറുുവംുകെറുത-ു43അടിവയുാസം.അതുമണികുുുറിലുു
37,000െിനോമീറുുരുുനവേതുുിലാണുവരുനുുത.ുഭുമിയുകട
അടുതുുുനിനു്ു1.36ദേലകുുംെിനോമീറുുരുുഅെകലകുുു
കടആയിരിനുുുസഞുുാരം.

ഫിഷ്ഐ
ഇ.ആർ. വാരിയർ

മെമര്ൊസയൻസ്
ആരം്അറിയാനതകെന്്്ചോയസഞ്്ാരികൾ്്

വായിച്്്വിളയാം,പരിശീലിച്്്പഠിക്്ാം
ക്ഞ്്്ണ്്ിമാഷിന്്്ക്ട്്ിക്്വിതകളില
നിന്്്പര്ചോദനംഉൾനക്ാ്ണ്്്നാല്വരി
ക്റിക്്ണനമന്്്ചതാന്്്ന്്്ചണ്ാ്?
നമനപ്ൊവാരത്്യിചേക്്്അയയക്്്്.
രരമാവധിഎട്്്വരി.ഏറ്്വം്മികച്്
രേനകൾരപത്ത്്ിലപര്സിദ്്നപ്്ട്ത്്്ന്്
താണ.്രേനകൾ7034041234എന്്
നമ്്രിലഅയയക്്്്ക.

അതിജീവിക്്്ം,പകഷ്,്
എങ്്നെജീവിക്്്ം?
െണുുുരുുനേരതുുിലുുനിനുുുപചുുകുുറിെയ

റുുിവനുുഒരുനലാറിെഴിഞുുദിവസംനൊ
ഴിനകുാുടു നേരാതിരുുതുുിയിലുു കപാലീസ് തട
ഞുുിടുുു.നലാകു്ുഡൗണുുപരിനോധനയുകടഭാ
േമായിടുുായിരുനുുുനടപടി.ഡപുഡവകറനൊദയും
കെയുുുനുുതിനിടയിലാണുകപാലീസ് ടാരുുകപാ
ളിനുുവചുുുമറചുുുകെടുുിയനലാറിയുകടഉളുുവേ
നതുുകു്ുഊളിയിടുുത.ുഅവികടെണുുൊഴെുഅ
വകരകെടുുിചുുു.നലാറികുുുളുുിലുുകുതുുിനിറചുുി
രികുുുനുുതുപചുുകുുറിെളലുു.തമിഴനുാടുുിനലകുുു
ളുുനുനറാളംആളുെകള.അവരിലുുസപ്തുീെളംു
കുടുുിെളുമുണു്ു.
ഡപുഡവകറ െസുുുുഡിയികലടുതുുു നൊദയും

കെയതുനപുാുളുുെണുുുരിലുുനജാലിനഷുുകപുുടുുവ
രാണുഇവകരലുുാകമനുുുമനസിലായി.എലുുാവ
രംുതമിഴനുാടുുിലുുനിനുുുളുുവരുു.വയനാടുുിലുുനെ
രളഅതിരുുതുുിയികലതുുികുുുനുുതിനുഓനരാരു
തുുരിലുുനിനുുുംവലിയതുെയാപതുകുുുലിവാ
ങുുിെടതുുുെയായിരുനുുുഡപുഡവരുു.
കൊവിഡു19ഭീഷണികയതുുുടരുുനു്ുനെരളം

സമുുുരുുണനലാകഡുൗണുുആയതുമുതലുുതുട
ങുുിയതാണുഇവിടകതുുഇതരസംസുുാനകതാ
ഴിലാളിെളുകടപലായനം.ആരുുകുുുംപണിയി
ലുുാതുുതാണുൊരണം.പിടിയിലായഎലുുാവ
കരയംുകപാലീസ്വാഹനതുുിലുുെണുുുരിലുുതി
രികചുുതുുിചുു്,പപുനതുയെനിരീകുുണനെപദുുുതുുി
ലുുതാമസിപുുിചു്ുഭകുുണംനലുുകുെയാണിനപുാു
ളുുകപാലീസ.്ഇവകരകപാലീസ്എപതുൊലംതീ
റുുിനപുാുറുുും?താമസികുുുനുുവരുുകുുുംതാമസിപുുി
കുുുനുുവരുുകുുുംഒരുപിടിയുമിലുു.
അടുതുുമാസം13അരുുധരാപതുിവകരയാണു

ഇനപുാുഴകതുുനലാകു്ുഡൗണുു.അതുവകരഇവ
രുുകുുുെണുുുരുുനേരംവിടുുുനപാൊനുുെഴിയിലുു.
നജാലികയാനുുുംെിടുുാനുമിലുു.നജാലിയംുകുലി
യുമിലുുാകതഎങുുകനജീവികുുുംഎനുുാണുഇ
വരുകടനൊദയും.ഏപപുിലുു13നുനലാകു്ുഡൗണുു
പിനുുവലികുുുകമനുു ൊരയുതുുിലംു ഉറപുുിലുു.
കൊവിഡു വയുാപനം ഇനപുാുഴകതുു നിലയിലുു
തുടരുുനുുാലുു,നമയുപതിനഞുുിനപുുുറനതുുകുുും
നിയപനുുുണങുുളുുതുടരുുനനുുകുുാം.എനുുുവചുുാ
ലുു അപതു ൊലവംു തടഞുുുവചുുിരികുുുനുുവ

രുുകുുുമറുുുവഴിെളികലുുനുുുചുരുകുും.
വരാനിരികുുുനുുവലികയാരുവിപതുുികുുുവ

ളകരകെറികയാരുെിപതുംമാപതുമാണിത.ുഅനത
സമയം,നലാെതുുിനുതകനുുവലിയമാതുെന
ലുുെിയാണുഇനുുുയയിലുുകൊവിഡുപപുതിനരാധം
പുനരാേമികുുുനുുത.ുജനങുുളുുനനുുായിസഹ
െരിചുുാലുുകൊവിഡികനെലപപുദമായികെറു
കുുാനുുെഴിയുകമനുു്നലാൊനരാേയുസംഘടന.
പനകു,ുകൊവിഡുെീഴടങുുുനുുതിനുമുനുുപുത
കനുുനലാെകതുുെീഴടകുുിയസാമുുതുുിെമാ
ദുുുയംഎങുുകനമറിെടകുുാനുുെഴുയുകമനുുാണു
ധനൊരയുവിദഗധുരുുതലപുെയകുുുുനുുത.ുകൊ
വിഡുഅതീജീവനതുുിനുവലിയനതാതിലുളുു
സാമുുതുുിെപാകകുുജുെളുുനെപദുുു-സംസുുാന
സരുുകുുാരുെളുു പപുഖയുാപികചുുങുുിലംു ദീരുുഘൊ
ലാടിസുുാനതുുിലുു എങുുകന ഉപൊരകപുുടംു
എനു്ുഉറപുുിലുു.
നെപദുുുധനമപനുുുിനിരുുമലസീതാരാമനുുഇനുു

കലപപുഖയുാപിചുുതു1.70ലകുുംനൊടിരുപയുകട
നെപദുുുപാകകുുജംുമുഖയുമപനുുുിപിണറായിവിജ
യനുുവളകരനനരനതുുപപുഖയുാപിചുുഇരുപതിനാ
യിരം നൊടിയുകടപാകകുുജംുതാലകുുുാലിെ
പുനരധിവാസ പപുവരുുതുുനങുുളുുകുുപുുുറം
സുുായിയായ ജീവിതമാരുുേതുുിനു ഉപെരി
കുുുകമനുുുനതാനുുുനുുിലുു.എണുുപതുനൊടി
യിലുുപുുരംപാവകപുുടുുവരുുകുു്അടുതുുമുനുുു
മാസനുതുകുു്സൗജനയുനറഷനുുഅനുവദിചുു
താണുഈപാകകുുജികുുുഏറുുവംുവലിയജന
െീയമുഖം.പനകു,ുഅകതാരുതാലുുകുുാലിെ
സംവിധാനം മാപതും. മുനുുു മാസം െഴിയു
നമുാുളുുഅവേവിഭാേകുതുസവുനുുംൊലിലുു
നിരുുതുുാനുുഎനുുുവഴിഎനുുതാണുൊതലാ
യനൊദയും.
2008ലുുനലാെംെണുുസാമുുതുുിെമാദുുുയ

കുതുകുുാളുുവളകരനമാേമാണുവരാനിരികുുു
നുുമാദുുുയം. കൊവിഡുഡവറസുെളുുമുലമു
ണുുാകുനുുഉതപുാദനനഷുുംഏെനദേംഒനുുപ
തു ലകുും നൊടി രുപയുനടതായിരികുുുകമ
നുുുംഇവരുു പപുതീകുുികുുുനുുു. ഒനുുരലകുും
നൊടിരുപയിലുുകുടുതലുുഉതപുാദനനഷുും
സംഭവിചുുാലുുജിഡിപിയിലുുഒരുേതമാനതുുി
കുുുഇടിവുണുുാകംു.ഒനുുപതുലകുും നൊടി
രുപയുകടഇടിവുമുലംജിഡിപിയിലുുആറുേ
തമാനംവകരഇടിയംു.ഇനപുാുളുുതുുകനുുഅ
ഞുുുേതമാനതുുിലുു താകഴനിലുുകുുുനുു ജി
ഡിപിയിലുുഇപതുയംുവലികയാരുഇടിവുണുുാ
യാലുുരാജയുതുുികുുുവളരുുചുുപുജയുതുുിലംുതാ
നഴകുുുനപാകംു.അതികനനുുാണുപരിഹാരം?

മാര്്ഷല്്പ്നര്ദ്്ാരണമാത്ക
കൊവിഡു19ആപെുമണകതുുരണുുാംനലാെ

മഹായുദുുനതുാുടാണുഇനുുുയനുുവയുവസായിയംു
മഹീപദുുുപരുുപു്ുകെയരുുമാനുമായആനദു്ുമഹീപദുുു
താരതമയുംകെയുുുനുുത.ു""നലാെമഹായുദുുങുുളി
ലുുജയിചുുവരംുനതാറുുവരുമുണു്ു.എനുുാലുുകൊ
വിഡുപപുതിനരാധയുദുുതുുിലുുആരംുഇതുവ
കര വിജയിചുുിടുുിലുു. എലുുാവരംു പരാജിതരുമാ
ണ.ു അതുകൊണുുു തകനുു എലുുാ രാജയുങുു
ളുുകുുുംവിജയിനചുുതീര.ുഇനുുകലുുങുുിലുുനാകള
ഇവകരലുുാം കൊവിഡു 19കന കെറുതുുു നതാ
ലപുികുുും.പനകു,ുഅനപുാുനഴകുുും മികുുവരംു
സാമുുതുുിെമായതെരുുചുുയുകടവകുുികലതുുും.
അതുമറിെടകുുാനുുെഴിഞുുനുറുുാണുുികുുുമധയു
തുുിലുുയുഎസ്പരീകുുിചുുമാരുുഷലുുമാതുെയി
ലുളുുസാമുുതുുിെപാകകുുജുെളുുനവണം.ആ
നോളതലതുുിലുുഒനുുലുു,ഓനരാരാജയുതുുിനംു
പപുനതുയെം പപുനതുയെമായ നിനകുുപെബദലാ
ണു നവണുുത.ു ൊരുുഷിെ-വയുാവസായിൊടി
സുുാനതുുിലുുഇനുുുയകുുുമാപതുമായിവിപുലമാ
യപദുുതിനവണം.''അനദുുഹംചുണുുികുുാടി.

എനുുാണുമാരുുഷലുുമാതുെ?രണുുാംനലാെ
മഹായുദുും തെരുുതുുുതരിപുുണമാകുുിയയു
നറാപുുികനസാമുുതുുിെമായിെരെയറുുുനുുതി
നുഅനുുകതുുയുഎസ്ഭരണകുടംകൊണുുുവ
നുുസാമുുതുുിെപാകകുുജുആണുമാരുുഷലുുനമാ
ഡലുു.അനുുകതുുയുഎസ്നസുുുുറു്ുകസപെുടുുറിയാ
യിരുനുുനജാരുുജുസി.മാരുുഷലുുആയിരുനുുുഅ
തികുുു സുപതുധാരനുു. 1300 നൊടി യുഎസ്
നഡാളറികുുു പാകകുുജാണുഅനുുു മാരുുഷലുു
യുനറാപുുിനുനവണുുിപപുഖയുാപിചുുത.ുപടിഞുുാറ
നുു യുനറാപുുികലയംു കതകുുനുു യുനറാപുുികല
യംു17രാജയുങുുളായിരുനുുുഗുണനഭാകുുാകുു
ളുു.സഖയുരാജയുങുുളുുകുുുമാപതുമലുു,േപതുുരാജയു
മായിരുനുുജരുുമനികുുുംെിടുുിഅതികുുുആനു
കുലയും.കുഷി,വയുവസായംഎനുുീഅടിസുുാന
നമഖെളികലഎലുുാനിയപനുുുണങുുളംുനീകുുി,
ഉതപുാദനനമഖലയിലുുവിലുുവെരമായമാറുുംവ
രുതുുാനുുമാരുുഷലിനുെഴിഞുുു.ഓനരാരാജയു
തുുിനംുനവണുുതുആദയുംഉതപുാദിപുുികുുുെ,െയ
റുുുമതികുു്ആവേയുമായവപിനുുീടംുനിരുുമികുുു
െഎനുുതായിരുനുുുമാരുുഷലികുുുനൊരുുമുല.
ഇനുുകതുുയുനറാപുുികുുുവളരുുചുുയകുുുുംപുനരാ
േതികുുുംഈമാതുെവലിയനതാതിലുുഗുണം
കെയതു.ു
ഇനുുുയയകുുുുമുനുുിലംുഇതുതകനുുയാണുമാ

രുുേകമനുുുപറയുനുുുആനദു്ുമഹീപദുുു.കൊവി
ഡു വരുനുുതിനംു വളകര മുനുുനപ തുടങുുിയ
കതാഴിലുു നഷുും വരുനുു ഏതാനംു മാസങുു
ളുുകുുുളുുിലുുപാരമയുതയികലതുുും.ദിവസനവത
നകുുാരായപാവകപുുടുുവരംുസവുയംകതാഴിലുുെ
കണുുതുുിയകെറുെിടെചുുവടകുുാരുകമാകകുുയാ
വംുകുടുതലുുപപുതിസനുുിയികലതുുുെ.അവ
കരയാണുആദയും പരിേണിനകുുണുുത.ു കതാഴി
ലുുനമഖയിലുണുുാകുനുുനഷുുംപരിഹരികുുാനുുെ
ഴിയുനുുികലുുങുുിലുു കൊനറാണകയകുുാളുു നവേ
തുുിലുുയുവതലമുറകയവിഷാദനരാേംപിടികു
ടുകമനുുുംമുനുുറിയിപു്ുനലുുകുനുുു,ആനദുുമഹീ
പദുുു.ദരിപദുരുകടയംുആതുുഹതയുകെയുുുനുുവരുകട
യംുഎണുുവംുകുടംു.നജാരുുജുസി.മാരുുഷലികന
നപുാുകലഇനുുുയയികലൊരുുഷിെ-വയുാവസായിെ
ഉതപുാദനനമഖലഎപതുയംുനവേംപരിനപാഷി
പുുികുുണം. വനുുെിടസുുാപനങുുളലുു, എംഎ
സഎ്ംഇ,സവുയംകതലഴുിലുുസുുുുാരുുടു്ുഅപുപദുുതി
െളുുകുടുതലുുഉദാരമാകുുുെയംുജനങുുളുകട
പെുയനേഷിപരമാവധിഉയരുുതുുുെയംുകെയുുാ
കതകൊനറാണതളരുുചുുയിലുുനിനുുുരാജയുംെര
െയറികലുുനുുുംആനദു്ുമഹീപദുുുപറയുനുുു.
(തുടരംു)

ആനന്്് മഹീനന്്്

പാവപപ്്ട്്വര്്ക്്്കര്ത്്ായി
സാമ്്ത്്ികപാപക്്ജ്
അ നുദിനംസങുുീരുുണമാകുനുുകൊവിഡു19ദുര

നുുംനനരിടുനുുതിനുദവുിമുഖസമീപനങുുളാണു
ആനോളസമുഹംസവുീെരികുുുനുുത.ുനരാേപപുതിനരാധ
വംുസാമുുതുുിെനവീെരണവംു.ഇനുുുയയിലുുനരാേംറി
നപുാുരുുടുു്കെയതുതിനുനേഷംഇതുവകരയുളുുനടപടിെ
കളലുുാംനരാേവയുാപനകതുുതടഞുുുനിരുുതുുുനുുതിലുുവ
ലിയപങുുുവഹിചുുു.രണുുാംഘടുുതുുിലുുഒതുങുുുെയംുസ
മുഹവയുാപനതുുിനലകുുുെടകുുാതിരികുുുെയംുകെയുുു
നുുതുവലിയനനടുുംതകനുുയാണ.ുഅതികനാപുുംതെരുുചുു
നനരിടുനുുസാമുുതുുിെഘടനകുടിപിടിചുുുനിരുുതുുാനു
ളുുപേുമങുുളംുഊരുുജിതം.അതാണുരണുുാംഘടുുമായിധ
നമപനുുുിനിരുുമലസീതാരാമനുുഇനുുകലപപുഖയുാപിചുു1.7ല
കുുംനൊടിരുപയുകടഉനതുുജനപാകകുുജുൊണികുുു
നുുത.ു സമുഹതുുികല ദുരുുബല വിഭാേങുുളുകട സാമുു
തുുിെഭപദുതയംുമുഴുവനുുജനങുുളുകടയംുഭകുുുയസുര
കുുയംുഉറപുുാകുുുനുുപദുുതിെളാണുമപനുുുിപപുഖയുാപിചുു
ത.ു

ഒനുുാമനതുുതംു പപുധാനകപുുടുുതുമായപരിപേുമങുുളുു
പുനരാേമികുുുനുുതുനരാേനിയപനുുുണതുുിനംുപപുതിനരാ
ധതുുിനംുതകനു.ുെഴിഞുുനുറുുാണുുുെളിലുുമനുഷയുകു
ലകതുുഅപുുാകടവിഴുങുുാനുുവായുപിളരുുകനുുതുുിയ നലുു
ഗ,ുനൊളറ,മനലറിയ,ഏഷയുനുുഫളുുതുടങുുിയവയുകടനി
രയിലാണുഈനുറുുാണുുികലമഹാമാരിയായികൊവിഡു
19കപാടുുിപുുുറകപുുടുുത.ു194രാജയുങുുളിലായി22,000നപകര
കൊകനുാുടുകുുിയകൊനറാണഇനുുകലുുങുുിലുുനാകളമനു
ഷയുനുമുനുുിലുുെീഴടങുുുകമനുുൊരയുംഉറപുു്.മഹാമാരി
യംുമഹാദുരിതങുുളംുഅതിജീവിചുുുവരുനമുാുളുുനനരി
നടണുുിവരുനുുെടുതുുസാമുുതുുിെപപുതിസനുുിയാണു
നലാെതുുികുുുഉറകുുംകെടുതുുുനുുരണുുാമകതുുഘടെം.
അതുമറിെടകുുാനുളുുഉപായങുുളുുപയറുുുെയാണുവി
െസിത-വിെസവുരരാജയുങുുകളലുുാം.
കൊനറാണവയുാപനതുുിലുുനിലവിലുുപിനുുികലങുുിലംു

ഈവിപതുു്ദുരുുബലമാകുുാവുനുുവനുുേകുുിെളികലാ
നുുാണുഇനുുുയയംു.നിലവിലുുപതുുിലുുതാകഴസംസുുാന
ങുുളിലുുമാപതുമാണുനരാേംവയുാപിചുുകതങുുിലംുമറുുുസുു
ലങുുളിനലകുുുംപടരാനുളുുസാധയുതമുനുുിലുുെണുു്മു
നുുാഴെുകതുുനലാകുു്ഡൗണിലാണുരാജയും.ഈനിരുുജീ
വാവസുു,മുനുുാഴെുകൊണുുുമറിെടകുുാനുുെഴിയുകമ
നുുുംഉറപുുിലുു.ഇനപുാുളുുതുടരുനുുതുനപാകലസമുഹവയുാ
പനംനിയപനുുുിചുുുനിരുുതുുാനുുെഴിഞുുാലുുവളകരകപകടുു
നുുുതകനുുൊരയുങുുളുുവരുതിയിലാകംു.അകലുുങുുിലുുൊ
രയുങുുളകുടുതലഗുരുതരമാവുെയംുകെയനുതകുുാം.ഏ
തായാലംുഇനപുാുഴകതുുഅവസുുയിലുുഒനുുപതുലകുും
നൊടിരുപയുകടഉതപുാദനനഷുുമാണുരാജയുതുുിനുസം
ഭവികുുുെഎനുുാണുപപുാഥമിെെണകു്ു.ഇതുകമാതുും
ആഭയുനുുര ഉതപുാദനതുുികുുുആറു േതമാനതുുിനടു
തുുുവരംു.ഇനുുുയകയനപുാുകലഅതിപദുുതംവളരാനുുകവ
മുുുനുുഒരുരാജയുതുുിനുകപകടുുനുുുതാങുുാനുുെഴിയുനുു
തലുു,ഈതെരുുചുു.

ജനസംഖയുയുകട85േതമാനംവരുനുുദുരുുബലവിഭാ
േങുുളുകടഭകുുുയസുരകുുയകുുുാണുപാകകുുജിലുുപപുാമു
ഖയും.കൊനറാണഭീതിയിലുുെഴിയുനുുരാജയുതു്ുഒരാളംു
പടുുിണിെിടകുുരുകതനുുഅനങുുയറുുംമാനുഷിെമായദു
ഢനിശുുയമാണുപപുധാനമപനുുുിയുകടജനെലയുാണുുപദുു
തിയിലുകടഇനപുാുളുുനടപുുാകുുുനുുത.ുപാവകപുുടുുവരകു്ുനി
ലവിലുുലഭികുുുനുുതിനുപുറനമഅഞുുുെിനലാപേുാംധാ
നയുവംുഒരുെിനലാപേുാംപയരുുവരുുേവംുനലകംു.ബിപി
എലുുവിഭാേതുുിനുമുനുുുമാസനതുുകുു്അധിെമായി
പാെെവാതെവംുലഭയുമാകുുും.ൊരുുഷിെസമാേവുാസപ
ദുുതിയുകടഭാേമായി8.69െരുുഷെരുുകു്ുഅടുതുുസാമുു
തുുിെവരുുഷംനലുുനെണുു6,000രുപയുകടആദയുേഡുവാ
യ2,000രുപഏപപുിലുുആദയുവാരംതകനുുലഭയുമാകുുും.ഇ
തുപേുാമീണനമഖലയിലുുതാലുുകുുാലിെമായസഹായമാ
കംു.അതുനപാകലപപുധാനമാണുമഹാതുുാോനുുിപേുാ
മീണകതാഴിലുറപു്ുനമഖലയികലഅഞുുുനൊടിആളുെ
ളുകടനവതനവരുുധന.നിലവികല182രുപഎനുുതു20കു
ടിവരുുധിപുുിചു്ു202രുപയാകുുിനിരുുമലഉയരുുതുുി.പതിനാ
യിരംനൊടിരുപയുകടഅധിെവരുമാനമാണുഇതുവഴി
പേുാമീണനമഖലയിലുുലഭികുുുനുുത.ു
ധനൊരയുസുുാപനങുുളികലഇടപാടുെളുുകുുുപലവി

ധതുുിലുളുുഇളവുെളംുഈദിവസങുുളിലുുനെപദുുുസ
രുുകുുാരുുവരുതുുിയിരുനുുു.നികുതിഅടയകുുുാനുളുുതീ
യതിെളുുനീടുുിയംുബാങുുുെളികലമിനിമംബാലനുുസ്എ
ടുതുുുെളഞുുുംഎടിഎംഇടപാടുെളുുപഹുസവുൊലനതുു
കുുുസൗജനയുമാകുുിയംുമറുുുമാണുഈനടപടിെളുു.
അതിനികട,വയുാവസായിെനമഖലയിലംുഇളവുെളംു

സൗജനയുങുുളംുഅനുവദികുുുനുുമറുുുെിലപപുഖയുാപനങുു
ളുുകുടിഉടനുണുുാകുകമനുുുംനിരുുമലസീതാരാമനുുഇനുു
കലസുെിപുുിചുുു.ഒരുേതമാനംജിഡിപികുുുതുലയുമായ
1.5-രണുുുലകുുംനൊടിരുപയുകടപാകകുുജുആണുനൊ
ണുുകെഡനറഷനുുഒഫുഇനുുുയനുുഇനഡസപ്ടുി പപുതീകുുി
കുുുനുുത.ു
ആനോളതലതുുിലുു കമാതുുംആഭയുനുുര ഉതപുാദന

തുുിലുു2.5േതമാനതുുികുുുഇടിവുണുുാകുകമനുു്നലാെ
ബാങു്ുെണകുുാകുുുനുുു.കൊവിഡിലുുനിനുുുമുകുുിനന
ടുനുുനതാകടമികുുനലാെരാജയുങുുളിലംുഉതപുാദനതുുിലുു
ഇടിവുണുുാകംു.ഭകുുുയവസത്ുകുുളുുകുുടകുുംകുുാമംനനരി
ടുകമനുുുമുണു്ുഅഭയുുഹം.െയറുുുമതിസമുുരുുദതുുിലാകുെ
യംുഇറകുുുമതിഅപെടതുുിലാകുെയംുകെയുുുനുുസാ
ഹെരയുവുമുണു്ു.രണുുിനുമിടയിലുുഎങുുകനെരെയറുകമ
നുുതാണുഓനരാരാജയുവംുതലപുെയകുുുാനുുനപാകുനുു
ത.ു അതിനിടയിലുു ജനങുുളുകട പെുയനേഷി നിലനി
രുുതുുാനുുനടതുുുനുുഏതുനീകുുവംുശുുാഘനീയംതകനു.ു
ഈ പപുതിസനുുിഘടുുതുുിലംുഅതിനുമുനുുിടുുിറങുുിയ
നെപദുുുസരുുകുുാരുുഅഭിനദുുനംഅരുുഹികുുുനുുു.

സി.പി. രാജശേഖരൻ
1
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വിൈക്്യറ്്ം:12കപർപക്്തിപരകേസ,്
143േെേളിലപരികോധന
തിരുവനനുുപുരം: അവശയുവ
സത്ുകുുളുലെവിെകുുയറുുംതെ
യാൻെീഗൽലമകപുൊളജിവകു
പുു്സംസുുാന,കമഖൊ,ജിലുുാ
തെങുുളിൽ േണകപുൊള റംു 
ആരംഭിചുു്മിനുുൽരരികോധ
ന ശകുുമാകുുി. സിവിൽ സ
കലുുസ്വകുപുുുമായികെർനുുു
ളുുസംയുകുു രരികോധനാ
സ്േവുാഡുേളംു രുരീേരിചുുു.
േഴിഞുുദിവസം സംസുുാന
വയുാരേമായി 143 േചുുവെ
സുുാരനങുുളിൽ രരികോധ
നനെതുുി.നിയമെംഘനംനെതുുിയ12കരർ
ലകുുതിലരകേസ്രജിറുുുുർലെയതു.ുേഴിഞുുനാ
ലുദിവസങുുളായി697േെേളിൽരരികോധന
നെതുുുേയംു73കരർലകുുതിലരകേലസടുകുുു
േയംുലെയതുിടുുുണു്ു.
ഉരകോകുുാകുുളകുു് േണകപുൊള റുമിലംു

18004254835എനുുകൊളപഫുീനമുുരിലംുസു
താരയും എനുു ലോകബൽ ആപുുിലംു
lmd.kerala.gov.in എനുുലവബുകസറുുിലംുരരാ
തിേളഅറിയികുുാം.
േണകപുൊളറംുനമുുരുേള:േണകപുൊളർഓ

ഫീസ്-അസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊളർ(ലഹഡുേവുാർ
കടുുഴുസ)്:8281698007,ദകുുിണകമഖെലഡരയുു
ടുുി േണകപുൊളർ, തിരുവനനുുപുരം:
8281698002,മധയുകമഖെലഡരയുുടുുിേണകപുൊള
ർ,എറണാകുളം:8281698003,ഉതുുരകമഖെ

ലഡരയുുടുുിേണകപുൊളർ,കൊഴി
കുകുട:ു8281698004,തിരുവന
നുുപുരംഅസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊ
ളർ (കലുുയിങു സ്േവുാഡ)ു :
8281698020,ലൊലുുംഅസിറുുുു
നുു്ുേണകപുൊളർ(കലുുയിങുസ്
േവുാഡ)ു : 8281698028, രതുു
നംതിടുുഅസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊള
ർ (കലുുയിങു സ്േവുാഡ)ു :
8281698035,ആെപുുുഴഅസി
റുുുുനുു്ുേണകപുൊളർ(കലുുയിങു
സ്േവുാഡ)ു:8281698043,കൊടുു
യം അസിറുുുുനുു്ു േണകപുൊളർ

(കലുുയിങുസ്േവുാഡ)ു:8281698051,ഇടുകുുി
അസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊളർ(കലുുയിങുസ്േവുാഡ)ു
:8281698057,എറണാകുളംഅസിറുുുുനുു്ുേണ
കപുൊളർ (കലുുയിങുസ്േവുാഡ)ു : 8281698067,
തുശുർഅസിറുുുുനുു്ു േണകപുൊളർ (കലുുയിങു
സ്േവുാഡ)ു:8281698084, രാെകുുാടുഅസിറുുുു
നുു്ു േണകപുൊളർ (കലുുയിങു സ്േവുാഡ)ു :
8281698092,മെപുുുറംഅസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊള
ർ(കലുുയിങുസ്േവുാഡ)ു:8281698103,കൊഴി
കുകുടുഅസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊളർ(കലുുയിങുസ്
േവുാഡ)ു : 8281698115, വയനാടുഅസിറുുുുനുു്ുേ
ണകപുൊളർ(കലുുയിങുസ്േവുാഡ)ു:8281698120,
േണുുുർഅസിറുുുുനുു്ുേണകപുൊളർ (കലുുയിങു
സ്േവുാഡ)ു:8281698127,ോസർകൊടുഅസി
റുുുുനുു്ു േണകപുൊളർ (കലുുയിങു സ്േവുാഡ)ു :
8281698132.

പൊൈീസ്ോരന്മായിതർക്്ം:
വീണ്്്ംവിവാദവ്മായിസക്്ീർഹ്ലസൻ
ലോചുുി: കൊകുു്ഡൗണ ദിന
തുുിൽവഴിതെഞുുലോെീസു
ോരകനാടുതടുുികുുയറുനുുതായി
പരുെരിചുുദുശയുതുുിനുവിശദീേ
രണവുമായി സിരിഎം േളമ
കശരി ഏരിയാ ലസപേുടുുറി സ
കുുീർ ഹുകസൻ.ലേഎസഎ്
ഫഇുയിൽ ജീവനകുുാരിയായ
ഭാരയുലയകജാെികു്ുഎതുുികുുാ
നായാണു കരായലതനുുു ലഫ
യസുബ്ുകുു് കരജിൽ കരാറുു്ുു
ലെയതുകവായസു്കനാടുുിൽസ
കുുീർ ഹുകസൻ വിശദീേരി
ചുുു.ഇ  കുുാരയുംരറഞുുിടുുുംലോ
െീസുോരൻകരാോൻഅനു
വദിചുുിലലുുനുുുംതർകുുതുുിലനുുു
ഒരുഭാഗംമാപതുംഅെർതുുിലയ
ടുതുു് പരുെരിപുുികുുുേയാലണ
നുുുംഅകദുുഹംആകരാരിചുുു.
ബുധനാഴെു ആലുവ മുടുു

തുുുലവചു്ുഇരുവരംുസഞുുരിചുു
കബകുു് തെഞുു ലോെീസു
ോരകനാടു"ഞാൻസകുുീർഹു
കസൻ,സിരിഎമുുിലനുുുേളമ
കശരിഏരിയാലസപേുടുുറി'എ
നുുുരറയുനുുവീഡികയായാണു
സമുഹമാധയുമങുുളിൽവയുാരേ
മായി പരുെരിചുുത.ു കബാധവ
തകുുുരികുുാനാണു പശുമിചുുലത
നുു് ലോെീസുോരൻ രറയു
കമുാുളഇങുുലനയലുുകബാധവ
തകുുുരികകുുണുുലതനുുുംസകുുീ

ർഹുകസൻരറയുനുുുണു്ു.എ
നുുാൽ, ലോെീസുോരൻ ത
ലനുുവീഡിലോഎടുതു്ുഅതി
ലെഒരുഭാഗംമാപതുംപരുെരിപുുി
കുുുേയാലണനുു് സകുുീർഹു
കസൻആകരാരികുുുനുുു.

"നിയമം രരിപുർണമായംു
രാെികുുുനുുു.സവുനുുമായിവാ
ഹനംഓെികുുാൻഅറിയാതുു
ഭാരയുലയസർകുുാരിലനുുുനിർകദ
ശപരുോരംതുറനുുലേഎസഎ്
ഫഇുആലുവപബുാഞുുിൊകുുിഉ
ചുുയുകുു്തിരിലേലൊണുുുവരു
നുുതിനായികോയതാണ.ുഒരി
കുുലംുസർകുുാർനിർകദശംെം
ഘിചുുതലുു.ഷുടുു്ലെയതുുജനുുഭു
മികെഖേൻവഴിപുറതുുുവിടുു
ലോെീസുോരൻ ഉകദുുശിചുുതു
എനുുാണ'ു' -എനുുകുറികപുാുലെ
യാണുസകുുീർഹുകസൻലഫ
യസുബ്ുകുുിൽ വിശദീേരണം
കരാറു്ുുുലെയതുിരികുുുനുുത.ു
ലോെീസുോരനുമായി സ

കുുീർഹുകസൻവാഗവുാദതുുി
ൽഏർലപുുടുനുുദുശയുംസമുഹ
മാധയുമങുുളിൽകവറൊയിരു
നുുു.സിരിഎംഏരിയലസപേുടുു
റിയകുു്ുലൊമുുുകടുുഎനുുത
രതുുിൽവിമ ർശനംഉയർനുുര
ശുുാതുുെതുുിൊണു വിശദീേ
രണവുമായിസകുുീർഹുകസ
ൻരംഗലതുുതുുിയത.ു

സക്്ള്േൾ്്വിട്്്നല്്ോപമന്്്
പേആർ്്എസഎ്ംഎ
തിരുവനനുുപുരം:ലൊകോണ
കവറസ്സംസുുാനതുു് വയുാ
രികുുുനുു രശുുാതുുെതുുിൽുു
നിരീകുുണകേപദുുുങുുളുുകുുായി
അംഗീകുതഅണുുഎയഡുഡു
സക്ുളുേളുുവിടുുുനൽുുോൻുുത
യുുാറാലണനുു്അംഗീകുതഅ
ണഎയഡുഡുസക്ുളുേളുലെ
സംഘെനയായ ലേആർുുഎ
സഎ്ംഎസർുുകുുാരിലനഅറി
യിചുുു.
മുഴുവൻുുസമയവംുകവദയുു

തിയംുലവളുുവംുഉളുുലപുുലെെ
ഭയുമാകുനുുലമചുുലപുുടുുലേടുുിെങുു
ളാണുഅണുുഎയഡുഡുസക്ു
ളുേളുകെത.ു ബഹുഭുരിരകുും
സക്ുളുേളംുവെിയചുറുുുമതി
െിനാൽുു സംരകുുിതവുമാണ.ു
ഈഅവസരതുുിൽുുനിരീകുു
ണതുുിലുളുു കോഗിേലള രാ
ർുുപുുികുുാൻുു ആവശയുമുളുുപതു
ലേടുുിെങുുളുുഅണുുഎയഡുഡു
സക്ുളുേളുുകുുുണുു്.ഈഅെി
യനുുിര ഘടുുലതുു അതിജീവി

കുുാൻുുഇവസർുുകുുാരിനുവിടുുു
നൽുുകംു.
കവറസ്വയുാരനലുതുതെ

യാൻുുസർുുകുുാർുുനെതുുുനുുഎ
ലുുാ പശുമങുുളകുുും സംഘെന
രിനുുുണപരുഖയുാരിചുുു.ആകോ
ഗയുരംഗലുതുകേരളകോഡൽ
കോേതുുിനു തലനുു മാതുേ
യാണുഎനുുും കേരളഅംഗീ
കുത സക്ുളുു മാലനജലുമനുു്ു
അകൊസികയഷൻുു സംസുുാ
നപരുസിഡനുു്ുരി.ലേ.മുഹമുു
ദുഹാജിയംുജനറൽുുലസപേുടുു
റി ആനദുു് േണുുശയംു പരു
സത്ാവനയിൽുു ചുണുുികുുാടുുി.
കോകുു് ഡൗണുു പരുഖയുാരിചുു
സമയതുു്ലതരുവിൽുുേഴിയു
നുുആളുേളുലെകോലംുവിശ
പുു െകുുാനുളുു േരുതലുമായി
സർുുകുുാർുു മുകുനുടുു് കോകു
കുപുളസമുഹംഒറുുലകുുടുുായി
സർകുുാരിലനുുുകുലെനിൽകുു
ണലമനുുുംകനതാകുുളആവ
ശയുലപുുടുുു.

വാർ്്ത്്ാസംഘപത്്
ആനേ്മിച്്തിലനപ്തികഷധം
കൊഴികകുുട:ുലവളുുയിൽുുലബ
വറുിജസ്കൊർുുപുുകറഷൻുുകോ
ഡൗണിൽുു വാർുുതുു കശഖരി
കുുാലനതുുിയ ജനം െിവി.വാ
ർുുതുുാസംഘലതുുമർുുദിചുുസംഭ
വതുുിൽുുകേരളരപതുപരുവർുുതുു
േയുണിയൻുുകൊഴികകുുടുജി
ലുുാേമുുിറുുിപരുതികഷധിചുുു.
ച്ുകോഡൗണിൽുുമദയുംഇറ

കുുുനുുദുശയുങുുളുുെിപതുീേരിചുു
ജനംെിവിറികപുുർുുടുുർുുഎ.എൻുു.
അഭിൊഷ,്േയുാമറാമാൻുു ലേ.
ആർുു. മിഥുൻുു എനുുിവലരയാ
ണുഒരുസംഘംഅടുുിമറിലൊ
ഴിൊളിേളുുവളഞുുുവചു്ുമർുുദി
ചുുത.ുഒടുവിൽുുലോെീലസതുുി

യാണുഇവലരരകുുിചുുതു.മർുുദ
നതുുിൽുു രരുകകുുറുു അഭിൊ
ഷംുമിഥുനംുഇകപുുളുുസവുോ
രയുആശുരപതുിയിൽുുെിേിതുു
യിൊണ.ു
വാർുുതുുകശഖരികുുാൻുുകോ

യവലര ആപേുമിചുുവർുുലകുുതി
കര േടുതുു നെരെിലയടുകുു
ണം. കുറുുവാളിേളുുലകുുതികര
വധപശുമതുുിനു കേലസടുതുു്
നിയമതുുിനുമുനുുിൽുുലൊണുുു
വരാൻുുലരാെീസ്തയുുാറാവണ
ലമനുു് ജിലുുാ പരുസിഡനുു്ു എം. 
ഫികോസ് ഖാനംു ലസപേുടുുറി
രി.എസ.്രാകേഷംുപരുസത്ാവ
നയിൽുുആവശയുലപുുടുുു.

വിമർശനവ്മായിനര്ിട്്ീഷ്പൗരപ്്്മേൾ,
രാജയ്ാത്്രനിൈവാരപമന്്്േൈകറ്്്ർ
ലൊചുുി: ലൊവിഡു െിേിതുുയിലു
ളുുപബുിടുുീഷ്രൗരനുേളമകശരിലമ
ഡികുുൽകൊലളജിൽമിേചുുെിേി
തുുെഭികുുുനുുിലലുുനുുപബുിടുുീഷ്മാധയു
മ വാർതുുേളുലെ മുനലോെിചുു് ജി
ലുുാഭരണകുെം.ലമഡികുുൽകൊലള
ജുഐലൊകെഷൻവാർഡിലനുുുരാ
ജയുാനുുരസൗേരയുങുുളപുറതുുുവി
ടുുാണുഅധികുതർവിമർശനതുുിനു
മറുരെിനൽേിയത.ു
േളമകശരിയിൽെിേിതുുയിൽേ

ഴിയുനുുപബുിടുുീഷ്രൗരലനുുുമേളാണു
വിമർശനവുമായി രംഗതുുുവനുുത.ു
നിരീകുുണതുുിൽേഴിയാനുളുുഅ
ധികുതരുലെനിർകദശംഅവഗണിചു്ു
ലനടുമുുാകശരിയിലെതുുിയ19അം
ഗ പബുിടുുീഷ് യാ പതുാ സംഘതുുിലെ

76ോരലനുുുമേളാണുകേരളതുുിലെ
ലൊവിഡുെിേിതുുലയവിമർശിചുുത.ു
കേരളതുുിലെവുതുുിയിലുുാതുുആ
ശുരപതുിയിൊണുതലനുുുരിതാവിലന
പരുകവശിപുുിചുുിരികുുുനുുലതനുുുംേിെ
കുുകോകുതയുമായഭകുുണകോേിടുുു
നുുിലലുുനുുുംപബുിടുുീഷ്രൗരലനുുുമേള
രരാതിഉനുുയിചുുു. "ദി ഗാർഡിയ'ൻ
അെകുുമുളുുമാധയുമങുുളഇതുഏറുുു
രിെിചുുതിനുരിറലേയാണുേളമകശ
രിലമഡികുുൽകൊലളജുആശുരപതുി
യിലെഐലൊകെഷൻവാർഡുെി
പതുംഅധികുതർപുറതുുുവിടുുത.ു
ഐലൊകെഷൻനിൽേഴിയുനുു

ഓകോകോഗികുുുംബാതുറംുഅറുുാ
ചു്ുലെയതുപരുകതുയേമുറിേളാണ.ുവി
കദശിേളായ കോഗിേളകുു് അവർ

കുു് ഇഷുുമായ ലമനുഅനുസരിചുുാ
ണുഭകുുണംനൽകുനുുത.ുരാജയുാനുു
ര നിെവാരതുുിൊണുആശുരപതുി
പരുവർതുുികുുുനുുലതനുു് ജിലുുാ േെ
കറുുുർഎസ.്സുഹാസ്രറഞുുു.നി
െവിൽപബുിടുുീഷ്രൗരൻഅെകുുംേ
ളമകശരിയിൽെിേിതുുയിലുളുുആ
റുകരർകോഗമുകുുരായിടുുുണു്ു.ആറു
ദിവസലതുുെിേിതുുയിലുലെയാണു
ഈ മാറുും. ഇതിനിലെയാണു ലമഡി
കുുൽകൊലളജുസൗേരയുങുുലളവിമ
ർശിചു്ുപബുിടുുീഷ്രൗരലനുുുമേളരംഗ
തു്ുവനുുത.ു
ലൊവിഡുലേയർകേപദുുുമായേള

മകശരിലമഡികുുൽകൊലളജിനുപരു
കതുയേപശുദുുയാണുനിെവിൽജിലുുാ
ഭരണകുെം നൽകുനുുത.ു ആശുര

പതുിമുറിേളആറുതവണശുെീേരി
കുുുനുുുണു്ു.നാലുമണികുുുർഷിഫറുുുി
ൽആറുലമഡികുുൽസംഘംഇവലര
രരിെരികുുുനുുു.ഇറുുെിയിൽനിലനുു

തുുിയകുടുുികു്ുഇഷുുഭകുുണമായരാ
സത്അെകുുംഎതുുിചു്ുകോഗീരരിെ
രണതുുിൽമിേചുുമാതുേയാണുജി
ലുുാഭരണകുെംോണിചുുത.ു

ഡിഫൻ്്സ്കോഴ്സില്്
അംഗമാോൻ്്ആയിരങ്്ൾ്്
തിരുവനനുുപുരം:ലൊവിഡു19
പരുതികോധംശകുുമാകുുാൻുുസം
സുുാനയുവജനേമുുിഷൻുുസ
ജുുമാകുുുനുു സനുുദുുകസനയി
കെകു്ുയുവജനപരുവാഹം.േമുുി
ഷലനുുുയുതു്ുഡിഫൻുുസ്കോഴു
സിൽുുഒറുുദിവസംലൊണു്ുഅ
യുുായിരതുുിെധിേം കരർുു രജി
റുുുുർുുലെയതു.ുഇതിൽുു1465കരർുു
കുടുുിരിപുുുോരാോൻുുസനുുദുുത
അറിയിചുുവരാണ.ു മുവായിര
തുുിെധിേംകരർുുമറുുുസനുുദുു
പരുവർുുതുുനങുുളുുകു്ുതയാറാണ.ു
െെചുുിപതുപരുവർുുതുുേരായകമ

ജർുു രവി, ലൊവീകോ കൊമസ,്
സണുുിലവയൻുുു,പുർുുണിമഇപദുുു
ജിത,ുഅരുണുുകോരിതുെങുുി
യവർുുകുടുുിരിപുുുോരാോൻുുത
യാറായവരിൽുുഉളുുലപുുടംു.രജി
റുുുുർുുലെയതുവരുലെരടുുിേേമുുി
ഷൻുു ലെയർുുകരഴുസണുു െിനുു
ലജകോം യുവജനോരയു മപനുുുി
ഇ.രി.ജയരാജനുകേമാറി.കു
ടുുിരിപുുിനുതയാറായവരുലെരടുുി
േആകോഗയുവ കുപുുിനംുമറുുുളുു
വരുലെരടുുിേസനുുദുുപരുവർുുതുു
നചുമതെയുളുുതകദുുശസവുയം
ഭരണവകുപുുിനംുകേമാറുലമ

നു്ുഇ.രി.ജയരാജൻുുഅറിയിചുുു.
സനുുദുുപരുവർുുതുുനതുുിനു

യുവജനങുുളുു രംഗതുുിറങുു
ണലമനുുമുഖയുമപനുുുിയുലെആ
ഹവുാനപരുോരമാണുആകോഗയു
പരുവർുുതുുനങുുളുുകുുുംകോധ
വൽുുകുുരണ പരുവർുുതുുനങുു
ളുകുുും സനുുദുുരായവലര ത
ങുുളുലെ ലവബുകസറുുിലുലെ
േമീഷൻുുകുുണിചുുത.ു വീടുേ
ളിൽുു നിരീകുുണതുുിൽുു േഴി
യുനുുവർുുകുു് േമുുിഷൻുു പു
സത്േേിറുു്എതുുികുുുേയംു
മാനസി  േരിരിമുറുകുുംകുറ
യകുുുാൻുുസഹായേമായപരുവ
ർുുതുുനങുുളുുകുു്കനതുതവുംന

ൽുുകുേയംുലെയതുുവരുനുുു.
മഹാമാരി കനരിൊൻുു കുടു

തൽുുയുവജനങുുളുുമുകുനുടുുു
വരണലമനുു്െിനുുലജകോംര
റഞുുു. േമീഷൻുു കൊ-ഓഡി
കനറുുർുുമാരായഎം. രണുുദീഷ,്
ആർുു .മിഥുൻുു ഷാ എനുുിവർുു
സനുുി ഹിതരായിരുനുുു. യു
തുു് ഡിഫൻുുസ് കോഴുസികെ
കുു്രജിസ്കപുെഷൻുുതുെരുേയാ
ണ.ു
https://forms.gle/Q6jWkHLHL
4CRjWfb8  എനുുെിങുു്വഴിര
ജിറുുുുർുുലെയുുാം.കുടുതൽുുവി
വരങുുളുുകുു് 8086987262,
92885 59285, 9061304080.

പാൽവിപണിപിനന്്ട്്്;
പപ്തിസന്്ിയിലായിമിൽമ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം: രാൽ വിരണി രി
കനുുടുുായതംുസംഭരികുുുനുു രാൽ ഉര
കോഗികുുുനുുതിനുകോകഡുൗണലവലുുു
വിളിയായതംുമുെംമിൽമപരുതിസനുുി
യികെകു്ു.കുുീരസംഘങുുളവഴിയ ു ളുുരാ
ൽസംഭരണപേുമാതീതമായിവർധികുുുേ
യംുസമുുുർണകോകു്ുഡൗണിലനുുുഭാഗ
മായിരാെിലനുുുയംുരാലുതരുനുുങുുളുലെ
യംുവിൽരനയിൽോരയുമായകുറവുവരി
േയംുലെയതുസാഹ െരയുതുുിൽകമഖൊ
യുണിയനുേളിൽവിൽപുുനേഴിചു്ുബാ
കുുിവരുനുുരാൽലരാെിയാകുുുനുുതിൊ
ണുമിൽമലവലുുുവിളികനരിടുനുുത.ു
ഇതര സംസുുാനങുുളിൽ ലൊണുുു

കോയിേണകവർടു്ുലെയതുുരാൽലപുുെി
യാകുുുനുുതിനുഭാരിചുുലെെവാണ.ുസം

സുുാന അതിർ
തുുിേളിൽ ഏർ
ലപുുടുതുുിയിടുുുളുു
േടുതുു നിയപനുുു
ങുുളമു െംരാൽമ
റു്ുസംസുുാനങുുളി
കെകുു് ലൊണുുു
കോോൻബുദുുി
മുടുുുമാണ.ു സം
സുുാനലതുുരാൽലപുുെിഫാകറുുുറിേളി
ലെസൗേരയുങുുളുലെകുറവംുമിൽമലയ
വെയകുുുുനുുു.
അകതസമയം,അവശയുസർവീസായി

അംഗീേരിചുുിടുുുളുുരാൽസംഭരണ,സം
സേ്രണ,വിതരണതുുികെർലപുുടുുിരികുുു
നുുഉകദുോഗസുുരംുജീവനകുുാരംുസുര
കുുാമാനദണുുങുുളംുനിയപനുുുണങുുളംു

രാെിചുുുലൊണുു്തങുുളുലെേർതുുവയും
നിർവഹികുുുേയാണ.ു
കേരളതുുിൽ3500ൽപുുരംകുുീരസഹ

േരണസംഘങുുളവഴിെകുുകുുണകുുി
നുകുുീരേർഷേരിൽനിനുുുപരുതിദിനം
13െകുുകതുുളംെിറുുർരാൽമിൽമസംഭ
രിചുു് സംസേ്രിചുു് ഉരകോകുുാ കുുളകുു്
വിതരണം ലെയുുുനുുു. പരുാഥമിേകുുീര
സംഘങുുളിലെജീവനകുുാരംുരാൽസം
ഭരണവിതരണവാഹനങുുളിലെആയിര
കുുണകുുിനു ലൊഴിൊളിേളംു മിൽമയി
കെയംുോെിതുുീറുുഫാകറുുുറിേളിലെയംു
കമഖൊയുണിയനുേളികെയംുമുൂ വായി
രകതുുളംഉകദുോഗസുുരംുജീവനകുുാരുമ
െങുുുനുുവെിയമനുഷയുശംുഖെയാണുസ
മുുുർണകോകു്ുഡൗണിലംുകോെിയിൽ
ഏർലപുുടുുിരികുുുനുുത.ു

ഒഡിശയിലനിന്്്വിളിപയത്്ി,
പൊഴിൈാളിേൾ്്ക്്്ആശവ്ാസമായി
തിരുവനനുുപുരം:ഒഡിശകെ
ബർുുേമുുിഷണർുുആശങുുകോ
ലെയാണുസംസുുാനകെബർുു
േമുുിഷണർുുപരുണബുകജുയാതി
നാഥിലന കോണിൽുു വിളിചുു
ത.ു തങുുളുലെ നാടുുുോരായ
ലൊഴിൊളിേളുു കേരളതുുി
ൽഭകുുണവംുസൗേരയുങുുളു
മിലുുാലതവെയുനുുുഎനുുായി
രുനുുുസകദുുശം.
എറണാകുളം ജിലുുയിലെ

രനങുുാട,ുലനടുുുർുുഉളുുലപുുലെ
വിവിധസുുെങുുളിൽുുലൊഴി
ലെടുകുുുനുു ഇവർുു കോകുു്
ഡൗണുു പരുഖയുാരിചുുകൊലെ
ആഹാരമിലുുാലത വെയുേ
യായിരുനുുു. എറണാകുളം
ോകുുനാടുകേപുുെമുേളുുഭാ
ഗതുുുവാെേയകുുു്താമസിചുു്
ജിലുുയിൽുുവിവിധസുുെങുുളി
ൽുുകോെിലെയതുുവരിേയാ
യിരുനുുുഇവർുു.ഭകുുണമിലുുാ
ലതതങുുളേഷുുലപുുടുനുുവി
വരംനാടുുിലുളുുവലരഅറിയി
ചുുതിലനതുെർുുനുുാണുഒഡിശ
യിലെലൊഴിൽുുവ കുപുു്ഇതു
കേരളാകെബർുുേമുുിഷണലറ
അറിയിചുുത.ു
േമുുിഷണറുലെ നിർുുകദശ

തുുിലനുുു അെിസുുാനതുുിൽുു
അഡിഷണൽുു കെബർുു േമുുി
ഷണർുു എൻുുകോഴസുല്മനുു്ു
ലേ. പശുീൊൽുു വിഷയതുുിൽുു
ഇെലരടുേയംുഎറണാകുളം
ജിലുുാ കെബർുുഓഫിസർുു (എ
ൻുുകോഴസുല്മനുു്ു)വി.ബി.ബി
ജുവിനു വിവരംകേമാറുേ
യംു ലെയതു.ു അകദുുഹതുുി
ലനുുുകനതുതവുതുുിൽുുഅങുുമാ
െിഅസിറുുുുനുു്ുകെബർുുഓഫി
സർുു വി. ജയപരുോശ,ു ജിലുുാ
കെബർുുഓഫിസിലെസീനിയ
ർുുകുുാർുുകു്ുജി.കുഷണ്പരുസാദു
എനുുിവർുുഉെനെിസുുെലതുു
തുുി. ലൊഴിൊളിേളുുകുു് ര
ണുുു ദിവസകതുുകുുുളുു ഭകുു
ണസാമപഗുിേളുുകേമാറി.
സവുനുും നാടുുികെകുുു വാടു

സആ്പു്ുലമകസജുഅയചുുകപുു
ളുുഇപതുയംുകവഗതുുിൽുുസം
സുുാനലൊഴിൽുുവകുപുു്ഇെ
ലരടുുതിലനുുു ആശവുാസതുുി
ലംു സകുതുഷതുുിലുമാണു
അവരികപുുള. ജിലുുാ ഭരണ
സംവിധാനതുുിലനുുുസഹായ
കതുുലെതുെർുുസഹായങുുളുു
ഇനിയംു നൽകുലമനുു് ഉറ
പുുുംനൽുുേിയിടുുുണു്ു.

സംസുുാന
സർകുുാരി
ലനുുുസഹാ
യംഅനി
വാരയുമാ
ണ.ുമറുുു
സംസുുാന
ങുുളിലംു
സമനമായ
സുുിതിനി
െനിൽകുുു
നുുതുലൊ
ണു്ുരാൽലപുുെിഫാകറുുുറിേളി
ലെസൗേരയുങുുളംുരരിമിത
മാണ.ുഈപരുതിസനുുിതര
ണംലെയുുുനുുതിനുഎലുുാവരു
ലെയംുസഹേരണംഅനി
വാരയുമാണ.ുേർഷേരിൽനി
നുുുംരാൽസംഭരിചു്ുസംസ്േ
രിചു്ുഉരകോകുുേളകു്ുഎ
തുുിചുുുലൊടുകുുുനുുഭരിചുുഉ
തുുരവാദിതവുമാണുമിൽമഏ
ലറുുടുതുുിരികുുുനുുത.ുവെിയ
റിസ്കു്ുഏലറുുടുതുുുലൊണു്ു
ഉതുുരവാദിതവുംനിറകവറുുുനുു
എലുുാവലരയംുഅഭിനദുുികുുു
നുുു.

ലൊചുുി: കോകുു്ഡൗണുു പരു
ഖയുാരിചുുകൊലെ മധയുകേരള
തുുിൽുുരാൽുുഉരകോഗതുുിൽുു
കുറവു വനുുിടുുുളുുതായി മി
ൽുുമ.23നു3.42െകുുംെിറുുർുു
രാൽുുവിറുുിരുനുുസുുാനതുു്
24നംു 25നംു അതു 2.5 െ
കുുംെിറുുറായികുറഞുുു. അ
തിനിലെ േെേകുപുളങുുളുു
അെചുുകൊലെ ലൊകസറുുി
യികെകുു് എതുുുനുു രാെി

ലനുുുഅളവുവർുുധിചുുിടുുുളുുതാ
യി മധയുകമഖെ ലെയർുുമാൻുു
കോണുുലതരുവതു്ുരറഞുുു.
പരുകതുയേസാഹെരയുംേണ

കുുിലെടുതു്ു21നുമുമു്ുേർുുഷ
േരിൽുുനിനുുുംസവുീേരിചുുിരു
നുുഅളവികെരാൽുുസവുീേരി
കുുാവുഎനു്ുലൊകസറുുിേ
ളുുകുു്നിർുുകദശംനൽുുേിയിടുുു
ലണുുങുുിലംുഅളവിൽുുകുടുത
ൽുുരാൽുുേർുുഷേർുുഎതുുിചുുാ

ൽുുഎടുകുുാതിരികുുാൻുുരറുുാ
തുു അവസുുയാണുളുുലത
നുുുംഅകദുുഹംരറഞുുു.സുുി
രംരാൽുുവാങുുിയിരുനുുകോ
ടുുലുേളുു,ോറുുറിങുയുണിറുുു
േളുുഎനുുിവനിശുുെമായിരി
കുുുേയാണ.ു ഇതു മിൽുുമകുു്
തി രിചുുെിയായിടുുുണുു്. അകത
സമയംരരമാവധിരാൽുുഉര
കോകുുാകുുളികെകുു് എതുുി
കുുുനുുതിനംു മിൽുുമ നെരെി
േളുുസവുീേരികുുുനുുുണു്ു.

930 കുുീര സംഘങുുളിൽുു
നിനുുാണുഇകപുുളുുമധയുകമഖ
െയിൽുുരാൽുുസവുീേരികുുുനുു
ത.ു അതു ഇനിയംു തുെരംു.
സാധയുമാകുനുുിെകുതുളംകമ
ഖൊയുണിയനുേീഴിലുളുു
എലുുാസുുെങുുളിലംു രാൽുു
എതുുികുുുേയംുലെയുുും.എ
റണാകുളം,ഇടുകുുി,തുശുർുു,
കൊടുുയംജിലുുേളിൊണുമധയു
കമഖെയുണിയൻുുരാൽുുഎ
തുുികുുുനുുത.ു

പാല്്ഉപകോഗത്്ില്്ക്റവ്

രി.എ.ബാെൻ,
മിൽമ
ലെയർമാൻ

സർക്്ാരിക്്്സഹായം
അനിവാരയ്ം

കെഎസആ്ർടിസിക്്്
െനത്്നഷ്്ം
ലൊചുുി:കൊവിഡുഭീതിയുലെര
ശുുാതുുെതുുിൽുുപരുതിസനുുിയി
കെകുുുനീങുുുനുുലേഎസആ്ർുുെി
സികു്ു21ദിവസകോകു്ുഡൗണുു
േനതുുആഘാതംസുഷുുികചുുകുുു
ലമനു്ുജീവനകുുാർുു.സർുുവീസുേ
ളുുകുടുുകതുുലെനിർുുതുുൊകുുിയ
തുസാമുുതുുിേനഷുുംവരുതുുും.
ഇതിനുപുറകമഇപതുയംുദിവസം
നിർുുതുുിയികെണുുസാഹെരയുംഉ
ണുുായതുബസുേളുലെബാറുുറിയു
ലെപരുവർുുതുുനലതുുബാധികുുു
ലമനു്ുജീവനകുുാർുുരറഞുുു.
ഭുരിഭാഗംബസുേളംുോെപുു

ഴകുുംലെനുുവയാണ.ുനിെവിൽുു
ഒരുദിവസലതുുസർുുവീസിനുകശ
ഷംലൊടുുടുതുുദിവസംബസ്
റുുുുാർുുടു്ുലെയുുുകപുുളുുകപുുലംുബാ
റുുറിഡൗണുുആകുനുുസാഹ െരയു
മുണു്ു.തുെർുുചുുയായി21ദിവസം
ബസുേളുുറുുുുാർുുടു്ുലെയുുാതാകു
നുുകൊലെഅവയുലെപരുവർുുതുു
നംകുടുതൽുുഅവതാളതുുിൊ
കുലമനുുാണുവാദം.
ലേഎസആ്ർുുെിസിയുലെെരി

പതുതുുിൊദയുമായാണുഇപതുയംുദി
വസംസർുുവീസ്നിർതുുിവയു
കകുുണുുിവരുനുുത.ുബസുേളുലെ
കേടുരാടുേളുുസുുാരനതുുിനു
വെിയതിരിചുുെിയാകംു.ഇതിനു
രരിഹാരംഇെയകുു്ുബസുേളുു
റുുുുാർുുടു്ുലെയുുുേഎനുുതുമാപതുമാ
ണ.ുഅതുലെയതുിലലുുങുുിൽുു21ദി
വസതുുിനുകശഷംമുഴുവൻുുബ
സുേളംുസർുുവീസിനുഇറകുുാൻുു
േഴിയാലതവരംു.24മുതൽുുഎ
ലുുായുണിറുുികെയംുഓഫിസുേ
ളിൽുുജീവനകുുാരുലെശമുുളവിത
രണകതുുെനുബനുുിചു്ുകോെി
ലെയുുുനുുമിനിമംകോെികുുാർുുമാ
പതുമാണുളുു ത.ു

ഇതരസംസ്്ാനപൊഴിൈാളിേപളക്ട്്കത്്പെഇറക്്ിവിട്്്
രറവുർ : ഇതരസംസുുാന
ലൊഴിൊളിേലളലേടുുിെഉെമ
താമസസുുെതുുുനിനുു് കുടുു
കതുുലെഇറകുുിവിടുുു.രിനുുീടു
ലോെീസംു നഗരസഭാധികു
തരംു ഇെലരടുുു വീണുുും ഇവ
ലര താമസിചുുിരുനുു ലേടുുിെ
തുുിൽപരുകവശിപുുിചുുു.രറവുർ
ഗവ.കഗളസ്ഹയർലസകുുൻ
ഡറി സക്ുളിനു സമീരതുുു
ളുുലേടുുിെതുുിൽനിനുുുമുപുു
കൊളം ലൊഴിൊളിേലളയാ
ണുഇറകുുിവിടുുത.ുഇവരിൽമു
നുുുകരർമെയാളിേളാണ.ു

100 രുര പരുതിദിനവാെേ
യംു10രുരലവളുുംഉരകോ
ഗികുുുനുുതിനുളുുതുേയുമെ
കുും110രുരയാണുഒരാളിൽ
നിനുു് ഉെമ ദിവകസനഈൊ
കുുിയിരുനുുത.ുകൊവിഡിലനുുു
സാഹെരയുതുുിൽ ഭുരിഭാഗം
ലൊഴിൊളിേളകുുും രണി
യിലുുാ തായകൊലെലവളുുതുുി
ലനുുുതുേ ലൊടുകുുുനുുുണുുാ
യിരുനുുിലുു.ഇതുമായിബനുു
ലപുുടുുകുറചുുുദിവസങുുളായിഉ
െമയംുതാമസകുുാരംുതമുുിൽ
തർകുുമുണുുായിരുനുുു.
ഇനുുലെരാവിലെഉെമതാമ

സകുുാരായലൊഴിൊളിേലള
പുറതുുാകുുിമുറിപുടുുി.ലൊ
ഴിൊളിേളലോെീസ്കറുുുുഷ
നികെകുുു കുടുുമായി നെനുുു

കോകുനുുതുേണുുനഗരസഭാ
ആകോഗയു വിഭാഗം ഉകദുോഗ
സുുൻ ോരയും തിരകുുിയകശ
ഷംേൗ ണസിെർമാലരവിവ
രമറിചുുു. ലോെീസംു സുുെ
ലതുുതുുി. ലോെീസിലനുുുയംു
നഗരസഭഅധികുതരുലെയംു
ഇെലരെെിലനതുുുെർനുുാണു
ലൊഴിൊളിേലളവീണുുുംലേ
ടുുിെതുുിൽപരുകവശിപുുികുുാൻഉ
െമതയാറായത.ുഅധികുതർ
കോയകശ ഷംഇയാളലേടുുിെ
തുുികെകുുുളുുകവദയുുതിഫയുു
സ്ഊരുേയംുലവളുുതുുിലനുുു
േണകുുൻുു േടുു് ലെയുുുേയംു
ലെയതു.ുഇതറിഞുുുവീണുുും
ലോെീലസതുുിതാമസകുുാർ
കുുുകവദയുുതിയംുലവളുുവംു
െഭയുമാകുുി.

ലൊവിഡുകവറസ്ബാധ
യുലെരശുുാതുുെതുുിൽതാ
മസകുുാലര ഇറകുുിവിൊനാ
േിലലുുനുുും ഇനിയംു പരുശനു
ങുുളഉണുുാകുുിയാൽനെരെി
ലയടുകുുുലമനുുും ലോെീസ്
ലേടുുിെ ഉെമയുകുുു താകുുീതു
നൽേി. മതിയായ സൗേരയു
ങുുളിലലുുനുുുംശുെിതവുംരാെി
കുുുനുുിലലുുനുുുംചുണുുികുുാടുുി
ലേടുുിെതുുിലെഇതരസംസുുാ
നകുുാലരഒഴിപുുികുുാൻമാസ
ങുുളകുുു മുൻപു നഗരസഭ
നെരെിലയടുതുുിരുനുുു. നഗ
രസഭയലുകുുതികരകഹകുകു
െതിയിൽനിനുുുവിധിസമുുാ 
ദിചുുാണുലേടുുിെഉെമലൊഴി
ൊളിേലളതാമസിപുുിചുുിരുനുു
ത.ു

ഓൺലൈൻവഴി
സലല്്കോഉതപ്ന്്ങ്്ൾ
തിരുവനനുുപുരം:സകലുുകൊ
27മുതൽലൊചുുിയിൽഓണ
കെൻവഴിഅവശയുഭകുുുയസാ
ധനങുുള വിതരണ ലെയുുുനുു
തിനുതുെകുുംകുറികുുുലമനുു്
സിഎംഡി രി.എം. അെി അ
സഗ്ർരാഷഅറിയിചുുു.ലൊ
മാകറുുയുമായാണു ഓണകെ
ൻവഴിഭകുുുയ വസത്ുകുുളഎ
തുുികുുാനുളുുേരാറായിടുുുളുു
ത.ുപരുാരംഭനെരെിഎനുുനിെ
യിൊണു സകലുുകൊയുലെ

ആസുുാനമായഗാനുുിനഗറി
നുഎടുുുേികോമീറുുർരരിധിയി
ൽ ഭകുുണ സാധനങുുള എ
തുുികുുുേ.തുെർനു്ുസംസുുാന
തുു്17ഇ െങുുളിൽഓണകെ
ൻസംവിധാനംആരംഭികുുും.
ഓണകെൻവഴിഓർഡർലെ
യതുാൽ40,50മിനിറുുിനേംഭ
കുുുയവസത്ുകുുളവീടുേളിൽെ
ഭികുുും.ഇ-ലരയുലമനുുുാണുനെ
കതുുണുുലതനുുുംസിഎംഡിഅ
റിയിചുുു.

സന്്ദ്്
പര്വർത്്നത്്ിന്
"സന്്ദ്്ം'
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തു്ു22-40പരുായമുളുുവലരഉ
ളുുലപുുടുതുുി 2,36,000 കരർുു
അെങുുുനുു സനുുദുുകസന
ലൊവിഡു പരുതികോധ പരുവ
ർുുതുുനങുുളുുകുുായിരംഗതുുി
റങുുുലമനുു്മുഖയുമപനുുുിരിണ
റായിവിജയൻ.941രഞുുാ യ
തുുുേളിൽുു 200വീതവംു 87
മുനിസിപുുാെിറുുിേളിൽുു 500
വീതവംുആറുകൊർുുപുുകറഷ
നുേളിൽുു750വീതവംുഅംഗ
ങുുളാണുഈ കസനയിൽുു ഉ
ണുുാവുേ.ഇതികെകുുുളുുരജി
സക്പുെഷൻുുഓണുുകെൻുുവഴി
നെതുുും. "സനുുദുും' എനുു
സാമുഹയുസനുുദുു കസനയു
ലെലവബുകോർുുടുുൽുുഇതിനാ
യിസജുുീേരിചുുിടുുുണു്ു.
ഭകുുണവംു ഭകുുുയവസത്ു

കുുളംുഎതുുികുുൽ,മറുുുസം
വിധാനങുുളിൽുുനിനുു് വിടുുു
കോയവലര േലണുുതുുി ആ
ശുരപതുിയിൽുു എതുുികുുുനുു
തംുകുടുുിരികുുുനുുതംുഅെകുു
മുളുുസഹായങുുളുുനൽുുകുേ,
പരുാകദശിേമായി ഉതരുാദിപുുി
കുുുനുുസാധനങുുളുലെവിതര
ണംതുെങുുിയചുമതെേളാ
ണുഈയുവജനസനുുദുുകസ
വേർുുനിർുുവഹികുുുേ.

കേനദ്്്ത്്ിന്മതിപപ്്ന്്്
മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: കേരളതുുി
ലെലൊവിഡുസംബനുുിചുുപരു
വർതുുനങുുളിൽ കേപദുുുസർ
കുുാർമതിപുു്കരഖലപുുടുതുുിയ
തായി മുഖയുമപനുുുി രിണറായി
വിജയൻ. പരുധാനമപനുുുി നകര
പദുുുകോദിചുതെലപുുടുതുുിയത
നുസരിചുു് കേപദുുുമപനുുുിഡി.വി.
സദാനദുുഗൗഡവിളിചുുകപുുഴാ
ണുഇകുുാരയുംരറഞുുത.ുഎലുുാ
വിവരങുുളംുഅനുുനുുുലെയുുു
നുു ോരയുങുുളംു കേപദുുു ഗവ
ണുുലമനുു്ു നിരീകുുികുുുനുുുണുു്.
െ് വിവരങുുളുു പരുധാനമപനുുുി
ചുമതെലപുുടുതുുിയിടുുുണുു്.അ
കദുുഹതുുിനുകേമാറുനുുുണു്ു.
കേപദുുുധനമപനുുുിലൊവിഡു

രാകകുുജുപരുഖയുാരിചുുതിലനമു
ഖയുമപനുുുി സവുാഗതം ലെയതു.ു
ലൊഴിലുറപുുുരദുുതിയുലെകവ
തനംവർുുധിപുുികുുുനുുതുളുുലപുു
ലെ കേരളം ആവശയുലപുുടുുിരു
നുുു. സംസുുാനം ഏലറുുടുതുു

പരുതികോധ പരുവർുുതുുനങുു
ളുുകു്ുസഹായേരമായരീതിയി
ൽുു കേപദുുു രാലകുുജിലന ഉര
കോഗികുുാലമനുുാണു േരുതു
നുുലതനു്ുമുഖയുമപനുുുിരറഞുുു.
ബാങുുുേളുു നൽുുകുനുു സവു

ർുുണവായരു നാലു ശതമാനം
രെിശ നിരകുുിൽുു തിരിചുുെ
യകുുുാനുളുുഅവസാനതീയ
തിമാർുുചു്ു31ൽുുനിനു്ുജുണുു30
വലരയായി നീടുുണലമനുു് കേ
പദുുു കുഷിമപനുുുാെയകുതുടു
സംസുുാനസർുുകുുാർുുേഴിഞുു
യാഴെുആവശയുലപുുടുുിരുനുുു.ജു
ണുു30വലരോൊവധിദീർുുഘി
പുുികുുണലമനുുു കേപദുുു ധനമ
പനുുുാെയംറിസർുുവുബാങുു്ഗവ
ർുുണർുുകുു്ഇകപുുളുുനിർുുകദശം
നൽുുേിയിടുുുണുു്. ഇതിലുലെ
നാംഉനുുയിചുുപരുധാനലപുുടുുഒ
രു ആവശയുമാണു അംഗീേരി
കുുലപുുടുനുുലതനുു് മുഖയുമപനുുുി
ചുണുുികുുാടുുി.
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കണ്്ീരിലില്്,
പൊപോണചവറസ.്.!
േിംഗപുുുര:ലോഗിയുഷടപേുവങുുളിലുഷടയാണുഷൊലോണ
നവറേ്െടരുനുുഷതനു്ുഇതിനകംകഷണുുതുുിയിടുുുണു്ു.ചുമ,
തുമുുലഎനുുിവയിലുഷടപുറതുുുവരുനുുപേുവങുുളിലനവറ
സുണുുാകുഷമനുുുംലോഗിയുഷടഒരുമീറുുരഅടുതുുുനിലകുുു
നുുവരിലലകു്ുഉചുുുവാേവായുവിലുഷടപുറതുുുവരുനുുപേുവക
ണങുുളിലുഷടലോഗംെടരുഷമനുുുമാണുലോകാലോഗയുേംഘ
ടനയുഷടമുനുുറിയിപു്ു.
വിയരപു്ു,കണുുീരഎനുുിവഷയകുുുറിചു്ുെഠനങുുളിഷോനുുും

കാരയുമായസുചനകളിലുുായിരുനുുു.എനുുാല,ഷൊലോണ
നവറേ്കണുുീരിലുഷടെടരിഷലുുനുുാണുേിംഗപുുുരനാെണ
ലയുണിലവഴേുിറുുിയുഷടെഠനം.17ലോഗികളിലനിനുുുക
ണുുീരോംപുളഎടുതു്ു20േിവേംനടതുുിയെഠനതുുിനു
ലേെംഒഫതുാലലൊളജിഎനുുമാഗേിനിലറിലപുുരടു്ുപെുേി
ദുുീകരിചുുു.
ോംപളുനവറലകളചുുര,പടുാനേപ്കുിപെുന-ലൊളിഷമ

ലറേ്ഷചയുനറിയാകുെനെരിലോധനകളകുുുലേെമാണു
ഇകുുാരയുംതിരിചുുറിഞുുഷതനു്ുഗലവെണേംഘതുുിനുലനതു
തവുംനലകിയഐവാനേീയ.ലോഗമുളുുഒരാളചുമയകുുുു
ലപുുഴംുേംോരികുുുലപുുഴംുഷതറികുുുനുുപേുവകണങുുളി
ലനവറസുണുുാകംു.ഇതുഅടുതുുിരികുുുനുുയാളുഷടമുഖ
തുുുവീഴംു.കണുുിലോമുകുുിലോചുണുുിലോവീഴുനുുനവറ
സുകളേരീരതുുിനുളുുിലകടകുുും.അഷലുുങുുിലനകയില
െറുുുനുുകണങുുളനകഷൊണുുുമുഖതുുുഷൊടുലപുുളഅ
തുവഴിഉളുുിലകടകുുും.എനുുാല,കണുുീരിലുഷടഇതുേംഭ
വികുുുനുുിഷലുുനുുുംഐവാന. വിയരപുുിലുഷടയംുലോഗംെടരി
ഷലുുനുുുെഠനംെറയുനുുു.

ഡൽഹിയിൽ
പോകറ്്്രക്്്ംപൊവിഡ,്
ക്്ിനിക്്്അടച്്്
900 ലെരനിരീകുുണതുുില
നയുുഡലഹി:വടകു്ുകിഴകുുനുുഡലഹിയിലകമയുുണിറുുിഷഹ
ലുുതു്ുകുുിനികുുിഷല(ഷൊഹലുുാകുുിനികു്ു)ലോകറുുുരുുകു്ുഷൊവി
ഡ്19സുുിരീകരിചുുു.ഇലൊഷടലോകുുകറുുുുമായിേമുുരുുകുു
തുുിലലരുുഷപുുടുു900ലെഷരനിരീകുുണതുുിലാകുുിയാതായിഡ
ലഹിേരകുുാര.കഴിഞുുെതുുിനുേൗേിഅലറബയുയിലനി
നുുുമടങുുിഷയതുുിയേപ്തുീയിലനിനുുാണുലോകറുുുറിലലകുുു
ലോഗംെടരനുുഷതനുുുകരുതുനുുു.ഇലൊഷടമാരുുചു്ു12നംു18
നംുഇടയിലുുമൗജപുുരിഷല കുുിനികുുിലുുലൊയമുഴുവനലെ
രംുേമുുരകുുവിലകുുിലകഴിയാനംുഷൊവിഡു-19ലകുുണ
ങുുളുുഅനുഭവഷപുുടുകയാഷണങുുിലുുആലോഗയുവകുപു്ുഅധി
കുതരുുനിരുുലദുുേികുുുകയായിരുനുുു.എലുുാവലരയംു14േിവേം
േമുുരകുുവിലകുുിലാകുുിയിടുുുണു്ു.
ലോകറുുുഷറകുടാഷതഅലദുുഹതുുിഷനുുുഭാരയുകുുുംമക

ളുുകുുുംനവറേ്ബാധസുുിരീകരിചുുിടുുുണു്ു.േൗേിയിലുുനി
ഷനുുതുുിയ38കാരിയായേപ്തുീമാരുുചു്ു12കുുിനികു്ുേദുുരുുേി
ചുുിരുനുുു.അനുുായിരികുുാംലോകറുുുരുുകുുുംനവറേ്ബാധലയ
റുുഷതനുുുംമപനുുുിെറഞുുു.െതിഷനടുുാംതിയതിയാണുേൗേി
യിലുുനിഷനുുതുുിയേപ്തുീകു്ുഷൊവിഡുബാധസുുിരീകരികുുു
നുുത.ുഅനു്ുതഷനുുലോകറുുുഷറയംുആശുെപതുിയിലുുപെുലവേി
പുുിചുുിരുനുുു.
യുവതിയുമായിലനരിടു്ുേമുുരുുകുുമുണുുായമറു്ുരണു്ുലെരുുകു്ു

കുടിനവറേ്ബാധയുളുുതായിസുുിരീകരിചുുു.

ബാങ്്്ശാഖകളപ്ട
എണ്്ംകറ്യക്്്്ന്്്?
നയുുഡലഹി:രാജയുഷതുുബാങുുുകളംുനവകാഷതഅടചുുിലടുു
കുുുഷമനുുുറിലപുുരടു്ു.പുരണമായഅടചുുിടലലുു,െകരംപബുാ
ഞുുുകളുഷടഎണുുംകുറയകുുുുകയാകംുഷചയുുുകഷയനുുുചില
ലേേീയമാധയുമങുുളറിലപുുരടു്ുഷചയതു.ു
എനുുാല,ഇതുഎടിഎമുുുകളിലതിരകുുുണുുാകുുുഷമനുുും

അതുവഴിപുതിയപെുതിേനുുികുുുോധയുതയുഷണുുനനംുറി
ലപുുരടുുിലുണു്ു.അവേയുേരവീേ്വിഭാഗതുുിലഷപുുടുനുുബാ
ങുുുകളിലലോഗികഷളതുുിയാലതിരിചുുറിയാനാവിലുു.അതുക
ണകുുിഷലടുതുുാണുപബുാഞുുുകളുഷടഎണുുംകുറയകുുുുനുുതു
ളഷപുുഷടനിയപനുുുണങുുളെരിഗണികുുുനുുത.ുഅഞു്ുകിലോമീ
റുുറിലുുഒരുബാങു്ുപെുധാനനഗരങുുളിലുുഒരുബാങു്ുനിലനി
രുുതുുും.ബാകുുിയുളുുബാങുുുകളുുഅടചുുിടംു.70േതമാനംജന
ങുുളംുരാജയുഷതുു70േതമാനംജനങുുളംുഇടൊടുകളുുലികവുി
ഡുെണതുുിലാണുനടതുുുനുുഷതനുുതാണുഈലമഖലലനരി
ടുനുുപെുധാനപെുതിേനുുി.ഇതിനിഷടയാണുകരുുെകരുുകു്ുെ
ണംലന രിടു്ുബാങു്ുഅകുുൗണുുിലലകു്ുഅയകുുുനുുെദുുതിയില
2000രുെഅടുതുുമാേംഒനുുിനുനലകുഷമനുുുലകപദുുുംപെു
ഖയുാെിചുുത.ുഈോഹചരയുതുുിലുുബാങുുുകളിലുുതിരകു്ുവരംു
േിവേങുുളിലുുകുടിലയകുുാം.

മരിച്്ത്ഹദ്യാഘാതം
മല്ം,പൊലീസ്
മരദിപച്ന്്്്കന്െ്ൈരണം
ലൊലകുുതുു:െശുുിമബംഗാളിലഹുേയാഘാതംമുലംയുവാ
വുമരിചുുതുഷൊലീേ്മരേനംമുലഷമനുുാകുുികുപെുചരണം.
ഷൊവിഡുവയുാെനംതടയാനരാജയുമാഷകഅടചുുുപുടുുലപെു
ഖയുാെിചുുിരിഷകുുയുണുുായമരണമാണുൊലവാങുുാ നലൊയ
ലപുുളഷൊലീേ്മരേിചുുതുമുലഷമനുുാകുുിചിലമാധയുമങുുളു
ളഷപുുഷടപെുചരിപുുിചുുത.ുഎനുുാല,ലൊസു്ുുുലൊരടുുംറിലപുുരടുുില
യുവാവിഷനുുുമരണംരുകുുമായഅതിോരവംുതുടരനുുുണുുാ
യഹുേയാഘാതവുമാഷണനുുുവയുകുുമായി.ഇലൊഷട,കുപെുച
രണംനടതുുിയവരഷകുുതിലരലകഷേടുകുുുഷമനുുുഷൊലീേ്
വയുകുുമാകുുി.
ഹൗറേവുലേേിലാലോമിയുഷടമരണമാണുഷൊലീേി

ഷനഒരുേിവേംമുഴുവനആലോെണതുുിഷനുുുകരിനിഴലിലാ
കുുിയത.ു

25നുകുളിമുറുയിലകുഴഞുുുവീണലാലോമിഷയഉടന
ആശുെപതുിയിഷലതുുിഷചുുങുുിലംുരകുുികുുാനായിരുനുുിലുു.എ
നുുാല,ഷൊലീേ്മരേിചുുതിഷനതുുുടരനുുാണുമരിചുുഷതനുുു
കുടംുബംആലോെികുുുകയായിരുനുുു.എനുുാല,14 േിവേമാ
യിലാലോമിഅതിോരതുുിനുചികിതുുയിലായിരുഷനുു
നുുുംഇലതതുുുടരനുുുണുുായോരീരികപെുശനുങുുളഷകുുടുവി
ലാണുമരണഷമനുുുംചികിതുുിചുുിരുനുുഷമഡികുുലഓഫിേര
തനമയുേരകുുാരഅറിയിചുുു.

പൊവിഡ്19പനഇത്്്യ
െിടിച്്്പകട്്്ം:ചൈന
ബീജിങ:ുഅധികംനവകാഷതതഷനുുഷൊവിഡു19ഷനെിടി
ചുുുഷകടുുാനഇനുുുയയകുുുുകഴിയുഷമനുുുനചന.ഷൊവിഡുപെു
തിലോധതുുിനുഇനുുുയനലകിയേഹായങുുളകുുുനദുുിെറ
ഞുുനചനിേ്വകുുാവുജിലോങുനവറേിഷനസുഷുുിചുുതു
തങുുളഷലുുനുുുംവയുകുുമാകുുി.
നവറേിഷനസുഷുുിചുുതുനചനയാഷണനുുതുയുഎേിഷനുുു

ആലോെണമാണ.ുഇതുേരിയലുു.നചനയംുഇതിനിരയാകു
കയായിരുനുുു.നവറേിഷനഷചറുകുുാനഇനുുുയനലകിയേ
ഹായംഷചറുതലുു.മാേ്കുകള,ഗളുൗേ്തുടങുുി15ടണുുിലധി
കംവരുനുുഷമഡികുുലഉകരണങുുളാണുവുഹാനിലലകു്ുഇ
നുുുയകയറുുിഅയചുുത.ുആെതുഘടുുതുുിലഇനുുുയനജനതനച
നയുഷകുാുപുുംനിനുുു,എലുുാേഹകരണങുുളംുനലകി.അതി
നുളുുകടപുുാടംുഅഭിനദുുനവംുഞങുുളഇനുുുയഷയഅ റിയി
കുുുകയാണ.ുോമുുതുുികരംഗതുുുളഷപുുഷടഇനുുുയയകുു്ുേ
ഹായംനലകാനേനുുദുുഷമനുുുംനചനീേ്്വകുുാവ.ു

ഈഒമ്്ത്പെര്്
വലിപൊര്മാതൃകയാണ.്.!

ബിനീെ്മളുുുലേരി
ലൊടുുയം:കപുുലിഷലജീവനകുുാരായഒ
മുുതുലെരുുേവുയംകവുാറഷനുുുനിലുുപെുലവ
േിചുുുേമുഹതുുിനുമാതുകയായി.േം
സുുാനഷതുുവിവിധപെുലേേങുുളിലുളുു
വരാണുേവുനുുംവീടുുുകാഷരലപുുലംുഅ
റിയികുുാഷതവിലേേതുുുനിനുുുംവരു
നുുവഴിതഷനുുലൊടുുയഷതുുഒരുവീടുുിലുു
ഒതുങുുിലപുബകു്ുേിഷചയനുിലഅണി
ലചരനുുത.ു
കപുുലജീവനകുുാരായഇവരുുൊരുുജ

യിലുുനിനുുുംഇറാനിലുുലൊയി.തിരി
ഷകൊരുുജയിഷലതുുി.അവിഷടനിനുുും
ദുബായിവഴികഴിഞുു12നുരാവിഷല
ഷൊചുുിയിലിറങുുി.തങുുഷളകുടുുിഷകുു
ണുുുലൊകാനുുവിമാനതുുാവളതുുിലുുവ 
നുുവാഹനതുുിഷനുുുനപുഡവഷറബേി
ലുുകയറുുിവിടു്ുഈഒമുുതുലെരുുആവാ
ഹനതുുിലുുതങുുളുഷടസുപെുണുുായ
ലൊമേ്ഏപബുഹാമിഷനുുുലൊടുുയംഅ
തിരമുുുഴയിലുളുുലൊളയകുുുാടുുിലുുവീടുുി
ഷലതുുിഅവിഷടതങുുുകയായിരുനുുു.
ലൊടുുയംപുലികുുുടുുിലേരിേവുലേേി

ലോൺുുലോേഫ,ുലൊടുുയംവടവാതുരുു

ബബിോമുവലുു,തുശുരുുഷെരിലങുുടു്ു
കരൊനവാേ്െംസുേീനുു,െതുുനംതി
ടുുേവുലേേിേലതുുെ്െി.ലോൺുു,െിറ
വംമുളകുുുളംലൊരുുതു്ുറുലോളുുഫുകു
രിയാലകുുേ,്ഷചങുുനുുുരുുതിടുുലമലുുമി
നുകുമാരുു,കായംകുളംെളുുികുുലുുരതീ
െ്കുമാരുു,ഷചങുുനുുുരുുൊണുുനാടുലൊ
േിെി.ലോൺുുഎനുുിവരാണുേമുഹന
നുുഷയകരുതിേവുയംകവുാറഷനുുുനിലുുപെു
ലവേികുുാനതീ രുമാനഷമടുതുുത.ു

12നുഷൊചുുിയിലുുവിമാനതുുാളതുുി
ഷലെരിലോധനപുരുുതുുിയാകുുി.ആ
ലോഗയുവകുപു്ുഉലേുയാഗസുുരുുഇവലോടു
വീടുുിലുുഷൊയുലകുുളാനംുസുകുുിചുുാനുു
മതിഷയനുുുംെറഞുുു.എനുുാലുുറിേ്കു
എടുലകുുഷണുുനുുായിരുനുുുഷൊതുവായ
തീരുമാനം.െിഷനുുഒനുുുംആലോചിചുുി
ലുു.തങുുളുഷടസുപെുണു്ുലൊമേ്ഏപബു
ഹാമിഷനുുുഅതിരമുുുഴയിലുുഒഴിഞുുുകി
ടകുുുനുുവീടുുിലലകു്ു.25നുഇവര14േിവ
േംപുരുുതുുിയാകുുി.അനുുുവീടുുിലുുലപുു
കാനുുഒരുങുുുലപുുഴാണുരാജയുംമുഴുവ
നുുലോകുഡൗൺുുപെുഖയുാെിചുുത.ുഇനി
ഏപെുിലുു14നുവിഷുവംുകുടികഴിലുഞു

ഇവരഅതിരമുുുഴയിലുുനിനുുുമടങുുു.
ലൊമേ്ഏപബുഹാമിഷനുുുഭാരയുഭകുു

ണോധനങുുളുുവീടിഷനുുുലഗറുുിലുുഷൊ
ണുുുവയകുുുും.ോധനങുുളുുവാങുുിഷകുു
ടുകുുും.ോധനങുുളുഷടെണംഷൊടു
തുുാലുുലൊമേ്വാങുുിഷലുുനു്ുഇവരെറ
യുനുുു.ആലോഗയുവകുപു്ുഉലേുയാഗസുു
ഷരവിളിചുുുെറഞുുലപുുളുുഒരുതവണ
വീടുുുോധനങുുളുുഎതുുിചുുു.െിഷനുുഷയ
ലുുാംഅലദുുഹതുുിഷനുുുകാരുണയുതുുിലാ
ണ.ുഎലുുാവരംുകുടിൊചകംഷചയുുും.ത
മാേെറഞുുുംേിനിമകണുുുംപുേത്
കംവായിചുുുംചീടുുുകളിചുുുംേമയംകള
യുനുുു.വീടുുുകാഷരഅറിയികുുാതുുതുഅ
വരുുെരിപഭുനുുരാലകണുുഎനുുുകരുതിയാ
ണ.ുകപുുലിലാഷണങുുിലുുസുരകുുിതമാ
ഷണനു്ുഅവരുുആേവുേിലചുുളംു.ഒമുു
തുലെരിലുുഏഴുലെരംുവിവാഹിതരാ
ണ.ുഷൊലോണയഷുകുുതിഷരലൊരാടാനുു
േരുുകുുാരംുഷൊലീസംുആലോഗയുപെുവ
രുുതുുകരംുഅടകുുംരാപുുകലിലുുാഷതക
ഷുുഷപുുടുലപുുളുുതങുുളുുകുുിഷൊനുുുംബാ
ധകമഷലുുനുുഭാവതുുിലനിരതുുിലിറ
ങുുുനുുവരുുകു്ുഇവരുുഒരുൊഠമാണ.ു

ഹോട്്ൽ അല്്
േ്ഷെയുനിഷനുുുതലസുുാനമായ

മാപഡുിഡിഷനുുുമുഖമായിരുനുുു
എയരപഗുാനലോടുുലഷൊലോൺ.ച
തുരനകുുപതുലോടുുലില365മുറികള.
രണുുുലോപുരങുുളായിഉയരനുുുനില
കുുുനുുലോടുുലിനുചുറുുുംപുലതുുടുും.മു
റികിടുുണഷമങുുിലമാേങുുളകുുുമുന
ലെബുകു്ുഷചയുുണം.
എനുുാല,ഷൊവിഡു19എനുുമഹാ

മാരിരാജയുഷതുുവിഴുങുുുലപുുളലോടുു
ലിനുപുതിഷോരുേൗതയുമാണുേെ്ാനി
െ്ഭരണകുടംനലകിയിരികുുുനുുത.ുത
തകുാലംഇ തുലോടുുലലുു,ആശുെപതുി
യായിപെുവരതുുികുുുക.ആശുെപതുിക
ളകു്ുഉളഷകുുളുുാവുനുുതിലധികം
ലോഗികഷളതുുുലപുുളമറുുുമാരഗങുുള
കുുുളുുഷത   രചുുിലിലാണുഭരണകുടങുു
ള.അലൊഷട,ഷൊലോൺലോടുുലമാ
പതുമലുു,മറുുുപെുമുഖലോടുുലുകളെല
തംുആശുെപതുികളായിമാറിഷകുുണുുി
രികുുുനുുു.
ആഡംബരതുുിഷനുുുഅവോനവാ

കുുുകളായിരുനുുലോടുുലുകളിലഷനഗ
റുുിവുപെുെരുറംു(ലോഗിേവുേിചുുവായു
മുറികുുുളുുിലനിനുുുവലിഷചുുടുതുുുശു
ദുുീകരിചുുുപുറനുുളുുുനുുേംവിധാനം),
വാതിലപുുിടികളംുനകഷൊടാവുനുു
സുുലങുുളിലംുലുുാസുുുുികുേീലുകള(ഉ

െലോഗലേെംമുറിഅണുവിമുകുുമാ   
കുുുനുുതിഷൊപുുംഈേീലുകളഇള
കുുിമാറുുുനുുലൊഷടലോടുുലപുരവ
സുുിതിയിലാകംു)തുടങുുിയവഷോഷകുു
ഘടിപുുികുുുനുുതിരകുുിലാണുനേനി
കഎന ജിനീയരമാര.
യുഎേിഷലആശുെപതുികളിലായി

അഷമരികുുനലോേെ്ിറുുലഅലോ
േിലയെഷനുുുകണകുുുപെുകാരം
9,24,107കിടകുുകളാണുആഷകയുളുു
ത.ുഓരനഗനലേെനഒഫുഎകുുലോ
മികുലൊഓപുുലറെനആനഡുഷഡവല
പഷുമനുുുിഷനുുുകണകുുുപെുകാരം1000ലെ
രകു്ു1.8കിടകുുകള.ജപുുാനിലഇതു
13.1ഉംേകുുിണഷൊറിയയില12.3ഉംജ
രമനിയിലഎടുുുമാണ.ുഇനുുുയയില0.7.
ലോകാലോഗയുേംഘടനയുഷടമാരഗനി
രലേേങുുളിലോധാരണഅവസുുയി
ല1000ലെരകുുുമുനു്ുകിടകുുക ഷളങുുി
ലംുലവണം.വികേിതരാജയുങുുളിലഇ
തുെതുുിനുമുകളിലായിടുുുംപുതിയ

ആശുെപതുികളലവണുുിവരുനുുുഷവനുു
താണുആേങുുലയറുുുനുുത.ു

അദഭ്്തമായിവ്ഹാൻ
ആശപതത്ികൾ
വുഹാനിലആശുെപതുികളനിറ

ഞുുലപുുളേിവേങുുളകുുുളുുിലപെു
ലതുയകആശുെപതുികളനിരമിചു്ുലോക
ഷതുുഅദഭുുതഷപുുടുതുുിയിരുനുുുനച
ന.വുഹാ നിഷലഷകയഡുിയനുുജിലുുയി
ലായിരുനുുുആേയുആശുെപതുി.ജനുവ
രി25നുനിരമാണംതുടങുുിയആശുെ
പതുിഷഫപബുുവരിരണുുിനുപുരതുുിയായി
അധികുതരകുുുനകമാറി.ഹുലോഷെ
നുുെനുു25000േ്കവുയരുുമീറുുറുളുുആ
ശുെപതുിയിലുു1000കിടകുുകളുണുുായി
രുനുുു.1500ഷൊഴിലാളികളുുഅലോ
രാപതുംെണിഷയടു  തുുാണുഇതിഷനുുുനി
രുുമാണംപുരുുതുുിയാകുുിയത.ുഷൊടുുടു
തുുുതഷനുുജിയാനുുേിയജിലുുയിഷലര
ണുുാമഷതുുആശുെപതുിയുഷടനിരുുമാണ
പെുവരുുതുുനങുുളംുപുരതുുിയാകുുി
നചന.ഇതുകുടാഷതഹയുുഷബയുപെുവി
േയുയിഷലേരകുുാരഉടമസുുതയിലുളുു

16ഷകടുുിടങുുളംുനചനആശുെപതുിയാ
കുുിമാറുുിഷയടുതുുു.

ചൈനയയഅന്കരിച്്്റഷയ്
ഷൊവിഡുപെുതിലോധതുുിലേീരഘ

വീകുുണലതുുഷടപെുവരതുുിചുുറെയു
യംുനചനീേ്മാതുകയിലതാതകുാലി
കആശുെപതുികളതയാറാകുുിയിടുുുണു്ു.
ലോഗംറിലപുുരടു്ുഷചയതുഎലുുാലമഖല
കളിലംുതാതകുാലികആശുെപതുിേ
ജുുമാകുുാനനിരലേേംനലകിയതാ
യാണുഉെപെുധാനമപനുുുിമരാടുഖുേന്ു
ലുുിനഅറി  യിചുുത.ുആവേയുഷമങുുിലപു
തിയആശുെപതുിനിരമികുുുഷമനുുും
നചനനിരമിചുുതുലൊഷലപുതിയആ
ശുെപതുികളനിരമികുുഷമനുുുംെറയു
നുുുറെയു.ലോ  ടുുലുകളആശുെപതുിക
ളാകുുുനുുതംുെരിഗണികുുുംഅവേയു
ഘടുുതുുില.

ഹോട്്ലല്്,യൊഹോൺഇനി
ആശ്പതത്ി
മാപഡുിഡിഷലലോടുുലആശുെപതുി

യാകുുിമാറുുിയേഷ്െയുനയുലോപുുില

ഇകുുാരയുതുുിലഒറുുയകുുുലുു.മാപഡുിഡില
എയരപഗുാനലോടുുലഷൊലോൺമാ
പതുമലുുആശുെപതുിയാകുുിയതംു.40

ലോടുുലുകളാണുതതകുാലലതുുകു്ുആ
ശുെപതുിയാകുുിയേജുുീകരിചുുത.ു9,000
കിടകുുകളഇതുവഴിേജുുമാകുുി.

എകസ്ിബിഷൻയസന്്്റം്
ആശ്പതത്ി
യുഷകയിലലോടുുലശംുഖലകളായ

ഷബസു്ുുുഷവലസുുുുൺ,പടുാവലോഡജു,ുഹില
ടുുൺതുടങുുിയവഷയലുുാംആലോഗയുവ
കുപുുുമായിചരചുുയിലാണ.ുലവണുുിവ
നുുാ  ലഇവഷയലുുാംആയിരകുുണകുുി
നുകിടകുുകളുളുുആശുെപതുികളാകുുി
മാറുുും.യുലോപുുിഷലഏറുുവംുവലിയ
ലോടുുലശംുഖലകളിഷോനുുായഅ
ലകുുരപഫുാന   േിഷല40ലോടുുലുകളാ
ണുനഴേുിങുജീവനകുുാരകുുുംആലോ
ഗയുപെുവരതുുകരകുുുംതാമേികുുാനംു
താതകുാലികആശുെപതുികുുായംുനല
കിയിരികുുുനുുത.ു
ലണുുനിഷലപെുേേത്മായഎകഷുേല

എകേുിബിെനഷേനുുുറംുആശുെപതുി
യാകുുിമാറുുിയിരികുുുനുുു.എനഎചു്ുഎ

േ്നനറുുിംലഗല
ആശുെപതുിയുഷട
ഷൊവിഡുചികി
തുുാവിഭാഗമാണു
ഇവിലടകുുുമാറുുിയ
ത.ുരണുുുവാരഡു
കളിലായി4000കി
ടകുുകളേജുുമാ
കുുിയിരികുുുനുുുഇ
വിഷട.േിവേം
70,000േദുുരേക
ഷരേവുീക   രികുുാന
ലേെിയുളുുലോകു്ുലാനഡേു്േമുചുു
യവംുആശുെപതുിയാകുുാനുളുുപേുമതുുി
ലാണുപബുിടുുിെ്ഷൊലീേ.്ലുുാനലറുുറിയ
വംുമാളുകളംുസുുിതിഷച യുുുനുുേമുചുു
യംേിവേങുുളായിശുനയുമാണ.ു

"ലോടുുലാശുെപതുി'കളകുുുലവണുുിയു
എസംു
നയുുലോരകു്ുനഗരതുുിഷലലോടുുല

റുമുകളആശുെപതുിമുറിയാകുുിമാറുുി
10,000കിടകുുകളേജുുമാകുുാനുളുു
തയാഷറടുപുുിലാണുയുഎേ്നേനിക
എന ജിനീയരമാര.െികുുാഷോയിലഅ

ഞുുുലോടുുലുകളിലാണുആശുെപതുിത
യാറാകുനുുത.ു1,000മുറികളഇലൊഷട
േജുുമാകംു.വാരാനുുുയലതുുഷടഇതു

2,000ആകുുിഉ  യരതുുും.െികുുാലോ
യിലഅധികുതരുഷടആസുപതുണവംു

വയുതയുേത്മാണ.ുആ
ശുെപതുിയാകുുിമാറുുു
ലപുുഴംുലോടുുലിനു
പഫുണു്ുഓഫിേ്ഉ
ണുുാകംു.അടുകുുള 
യംുഹൗേകീപുുി
ങുുുഷൊഷകുുതുടരംു.
െലകു,ുേമുുരകുു
വിലകുുുളുുലോഗിക
ളുമായിഅവരകു്ു
ബനുുമുണുുാവിലുു.
ലോഗികളമുറികുുു

പുറതുുിറങുുുകയുമിലുു.ആലോഗയുപെുവ
രതുുകരകു്ുഎലുുാേഹായവംുനലകി

ലോടുുലഷകടുുിടഷതുുഅടുതുുറിയാവു
നുുജീവനകുുാരതുടരംു.

ഹോട്്ലഹമഖലയിലനഷ്്ം
2,400ഹൊടിഹോളര
യുഎേിഷലലോടുുലവയുവോയരം

ഗതു്ുഒരുവരെംനടകുുുനുുഇടൊടു
2400ലൊടിലോളറിലനുുുതാണ.ുഈ
േീേണിലഒരുേിവേംഇടൊടുനില

ചുുാലനഷുുമാ കുനുുതു20ലൊടിലോളം
നിലവിലലോടുുലുകഷളലുുാംകാലിയാ

ണ.ുഷൊവിഡു19ഈവയുവോയഷതുു
അടിമുടിഉലചുുിരികുുുനുുു.ഈോഹച
രയുതുുിലമുറിഒഴി ഞുുുകിടകുുുനുുതി
ഷനകുുാളനലുുതുഅഷൊരുോമുഹയു
നനുുയകുുുുെലോഗികുുുകയാണലലുുഎ
നു്ുഅലോേിലയെന.ഒപുുംനഷുുംനി
കതുുാനേരകുുാരിഷനുുുേ ഹായമുണുുാ
കുഷമനുുപെുതീകുുയുമുണു്ുഇവരകു്ു.

ഫ്ടഹ്ോൾചമതാനത്്്
യൊവിഡ്വാരഡ്

2014ഷലഫിഫലോകകപുുിനംു2016
ഒളിംെികേുിനംുആതിഥയുലമകിയപബു

േീേിഷലമാറകുുാനഫുടലുോളലസുുുു
ഡിയവംുആശുെപതുിയായിരുെംമാറു
കയാണ.ുകൺഷവന  െനഷേനുുുറുകളട
കുുമുളുുവലനരലതുുതഷനുുആശുെപതുി
യാകുുിമാറുുിയിരുനുുുപബുേീലഭരണകു
ടം.എനുുാല,അടിയനുുരോഹചരയും
ലനരിടാനഇതുമതിയാവിഷലുുനുുുകണുു
ലൊഷടയാണു78,000ലെരകു്ുഇരികുുാ
നേൗകരയുമുളുുലസുുുുഡിയഷതുുആശു
െപതുിയാകുുുനുുത.ുഇവിഷടമറുുുരണു്ുആ
ശുെപതുികളലന   രലതുുതഷനുുആശുെ
പതുിയാകുുിമാറുുിഷയടുതുുിരുനുുു.

തയായറട്ത്്്ഇന്്്യയം്
എനഐടിയുഷടഹിമാചലപെുലേേി

ഷലലോസുുുുലആശുെപതുിയാകുുിമാറുുു
നുുതുളഷപുുഷടനിരവധിതയാഷറടുപുുുക
ളനടതുുിയിടുുുണു്ുഇനുുുയ.നേനിക
ആശുെപതുികഷളലുുാംഷൊവിഡുലോഗി
കളകുുുലവണുുിമാറുുിയതിഷൊപുും
നേനികാവേയുതുുിനുളുുേമുചുുയങുു
ളെലതംുആശുെപതുികളാകുുി.ഇതി
നുപുറ   ഷമആവേയുഷമങുുിലഷറയുല
ലൊചുുുകളംുആശുെപതുിയാകുുിമാറുുു
ഷമനുുാണുമഷറുുരുറിലപുുരടു്ു.കപുര
തുുലയിഷലഷറയുലലൊചു്ുഫാകറുുുറിയി
ലഎല എചു്ുബിലൊചുുുകളഐഷോ
ലലെനവാരഡുകളാകുുിമാറുുുനുുതിനു
ളുുതയാഷറടുപുുുകളതുടങുുിയതായി
ഒരുലേേീയമാധയുമംറിലപുുരടു്ുഷചയതു.ു

ൊ   ഷി   ങടു   ണി   വല വഷ   ഡോ   ലി   ൻ ഫ ു  ടഡുോ   ൾ
സമ   താ   നി   യി   ല ഉ   യ   ര ു  നുു താ   തകുാ   ലി   ക ആ   
ശ ു  പ   നതുി. 

സാ   ഡോ   ഡൊ   ഡോ   യി   വല പ   ഡസം   ബ ുഫ ു  ടഡുോ   ൾ ഡറുുുു   േി   യ   തുുി   ല താ   തകുാ   ലി   ക ആ   ശ ു  പ   നതുി   യ ു  വട നി   ർ   മാ   ണം ന   ട   കുുു   നുുു.

ജ   ർ   മ   നി   യി   വല ല   യ   റി   ല കാ   ല   പുു   ഴ   കുു   തുുാ   ല ഉ   ഡപ   കുുി   ചുു ആ   ശ ു  പ   നതുി   വകു ു  ടുുി   ടം 
ന   െീ   ക   രി   വചു ു  ട ു  തുു   ഡപു ു  ൾ. 

ഇ   ഡതു ു  ഡന   ഷയു   യി   വല വക   മ   ഡോ   ൺ അ   തു   ല   റുുി   ക ുെി   വലു ു  ജി   ല സ   ജുു   മാ   കുുി   യ താ   തകുാ   ലി   ക
ആ   ശ ു  പ   നതുി   യി   വല ചി   കി   തുുാ ഉ   പ   ക   ര   ണ   ങുു   ൾ ഡോ   കറുുു   ർ   മാ   ർ പ   രി   ഡോ   ധി   കുുു   നുുു. 

മാ   നേുി   േി   വല എ   യ   ർ നേുാ   ൻ ഡോ   ടുു   ല
വോ   ഡോ   ൺ 

ഡോ   സഡ്ോ   യി   ല താ   തകുാ   ലി   ക ആ   ശ ു  പ   നതുി   യ ു  വട നി   ർ   മാ   ണ   തുുി   ല റ   ഷയു   ൻ സസ   നി   ക   ർ. 

വസ   ർ   ബി   യ   യി   വല വബ   ല   ഡനുേ   േി   ല ഡോ   പുുി   ങ ുവസ   ുുു   ർ ആ   ശ ു  പ   നതുി   യാ   കുുി മാ   റുുു   നുുു.

ഇനി ഹോസപ്ിറ്്ൽ വിലേേതുുുനിഷനുുതുുിേവുയംകവുാറഷനുുുനിലുുപെുലവേിചുുു

െി ഡേ േ തുുു നി വനു ുതുുി സവു യം കവുാ റ വുുു നി ലുു നപു ഡെ േി ചു്ു ഡോ ടുു യം അ തി ര മുുു ഴ യി ലുു ക ഴി യ ുനുു െ ർുു.

സുധീരുുനാഥുലലാകംഇനിവായികുു
ഷപുുടുനുുതുഷകാലറാ
ണയകുു്ുമുനപംുെി

നപംുഎനുുായിരികുുും.മഹാപെുളയേമ
യഷതുുെലേംഭവകഥകളംു,ലലാകമ
ഹായുദുുകാലഷതുുേംഭവകഥകളംുെല
തംുനമുുളുുവായിചുുിരികുുും.ഇനിലലാകം
വായികുുാന ലൊകുനുുതുഷകാവിഡുകാ
ലഷതുുകഥകളാണ.ുേംഭവകഥകളുു.അ
തുുരംആയിരകണകുുിനുകഥകളുുത
ഷനുുഉണുുായിരികുുുനുുുഎനുുതാണുേ
തയും.അതിലുുഏറുുവംുപെുധാനഷപുുടുുതുലി
ഷവനലിയാനഎനുുനചനീേ്ലഡാകറുുു
ഷറകുറിചുുായിരികുുും.അലദുുഹഷതുുകുറി
ചുുുളുുകുടുതലുുകഥകളുുപുറതുുുവരാ
നിരികുുുനുുലതയുളുുു.
ലഡാ.ലിഷവനലിയാന2019ഡിേംബ

രുു30നുതഷനുുുേഹപെുവരുുതുുകരുുകു്ുേവു
കാരയുമായിഒരുമുനുുറിയിപു്ുേലദുുേംഅ
യചുുു.വുഹാനിലുുമാരകമായഒരുനവറ
േ്െടരുനുുുഷണുുനുുും,അതുവലിയഅെ
കടകാരിയാഷണനുുും,അതിഷനപെുതി
ലരാധിലകുുണുുനടെടികളുുഎലുുാവരംു
േവുീകരികുുണഷമനുുുമായിരുനുുുേലദുു
േം.േിവിയരുുഅകയുുേഡ്ുഷറേെ്ിലരറുു
റിേിനപഡുതുുിനു(ോരുുേ)്േമാനമായ
ലകുുണങുുലളാടുകുടിയെകരുുചുുവയുാധി
യാഷണനുുുംലഡാ.  ലിഓരുുമഷപുുടുതുുി.ഇ
താണുെിനുുീടുഷകാവിഡു19എനുുനവറ
ോഷണനു്ുലലാകംലരഖഷപുുടുതുുിയത.ു
ലഡാകറുുുരുുമാരുുകു്ുസുരകുുയകുുുായുളുുമു
നുുറിയിപുുിനാണുലിഇങുുഷനഒരുേലദുു
േംഅയചുുത.ുലഡാ.ലിയുഷടേലദുുേം
ോമുഹയുമാധയുമങുുളിലുുെരനുുു.

2020 ജനുവരിമുനുുിനുവുഹാനിഷലെ
ബുുികു്ുഷേകയുുരിറുുിബയുുലറായുഷടഉലേുയാ
ഗസുുരുുലഡാ.ലിഷയഷതറുുായേലദുുേം
െരതുുിജനങുുളിലുുഭീതിേയുഷുുിചുുുഎനുു
കാരണംെറഞു്ുെിടിചുുുഷകാണുുുലൊ

യി.അലദുുഹഷതുുകുടാഷതമറു്ുഏഴുലെ
ഷരകുുുടിേമാനമായകുറുുംചുമതുുിഅറ
സുുുുുഷചയതുിരുനുുു.തഷനുുുപെുേത്ാവന
ഷതറുുായിരുനുുുഎനു്ുമാഷപുുഴുതിവാങുുി
യാണുലിേവുതപനുുുനായത.ുതിരിഷകലഹാ
േെ്ിറുുലിലുുലജാലികുുുകയറിയലഡാ.ലി
കു്ുചികിതുുിചുുഷകാവിഡുലരാഗിയിലുുനി
നുുാണുലരാഗംെകരുുനുുത.ു
വുഹാനേരുുവകലാോലയിലുുനിനുുു

കുുിനികുുലുുഷമഡിേിനിലുുഏഴുവരുുെം
െഠനംപുരുുതുുിയാകുുിഅവിഷടനിനുുു
തഷനുുബിരുേവംുബിരുോനനുുരബിരുേ
വംുലനടി.നചനയിഷലഷതകുുുകിഴകുുന
തീരലേേമായേിയാഷമനഎനുുസുുല
ഷതുുആശുെപതുിയിലുു2011ലുുഔലേുയാഗി
കജീവിതംആരംഭിചുുു.2014ലുുവുഹാനി
ഷലഷേനപടുലുുലഹാേെ്ിറുുലിലുുഒഫതുാ
ലലമാളജിസു്ുുുതേത്ികയിലുുലജാലികുുു
ലചരുുനുുു.വുഹാനിഷലഷേനപടുലുുലഹാ
േെ്ിറുുലിലുുചികിതുു യഷുകുുതുുിയഏഴു
ലരാഗികളുുകു്ുേിവിയരുുഅകയുുേഡ്ുഷറ
േെ്ിലരറുുറിേിനപഡുതുുിനുേമാനമായ
ലരാഗലകുുണങുുളുുകണുുലതാഷടയാണു
ലഡാ.ലിതഷനുുുആേങുുമറുുുലഡാകറുുുരുുമാ
രുമായിെങുുുവചുുത.ു
ഷഫപബുുവരിനാലിനുനചനയിഷലസു

പെുീംെീപുുിളുുേ്ലകാരുുടു്ുവുഹാനിഷലലൊ
ലീേ്നടെടിഷയഅെലെിചുുു.ലഡാ.ലി
യംുമറുുുംെറഞുുതുഷതറുുായകാരയുമഷലുു
നു്ുനചനയിഷലെരലമാനുുതലകാടതി
പെുഖയുാെിചുുതിലുുഅലദുുഹംേ ലനുാുെവാ
നായിരുനുുു.ഷഫപബുുവരിഅഞുുിനുലി
യുഷടസുുിതിഗുരുതരാവസുുയിലായി.
ലരാഗംമുരുുചുുിചുുഅവസുുയിലായിരുനുുു
അലപുാുലഴകുുുംഅലദുുഹം.ോമുഹയുമാധയു
മങുുളിലുുേജീവമായിരുനുുലഡാകറുുുരുുത
ഷനുുുഅനുഭവങുുളുുമരികുുുനുുതിനുമണി

കുുുറുകളുുകു്ുമുനപുവഷരകുറിചുുിരുനുുു.
ലിയുഷടകുറിപുുുകളുുനചനയിലുുവയുാെ
കമായിവായികുുഷപുുടുുു.ലഡാകറുുുറുഷടമര
ണംസുുിരീകരിചുുതിനുെിനുുാഷലോമു
ഹയുമാധയുമതുുിഷലകുറിപുുുകളുുഅപെുതയു
കുുമായി.
അഭിപെുായേവുാതപനുുുുയംതടയുനുുനട

െടിഷകുുതിഷരനചനയിലുുവയുാെകപെു
തിലെധമാണുെിനുുീടുഉണുുായത.ുവിവാ
ണു്ുപഫുീഡംഒഫുേെ്ീചു്ുഎനുുഹാെ്ടാഗി
ലുുലകുുകണകുുിനുജനങുുളാണുപെുതി
ലെധംഅറിയിചുുത.ുഇലപുാുളുുലലാകംത
ഷനുുലഡാ.ലിയുഷടകഥഅറിഞുുിരികുുു
നുുു.നചനയിഷലഷേനേരുുെിപുുുംഅ
ഭിപെുായേവുാതപനുുുമിലുുായമുയംുവയുാെക
മായചരുുചുുയകുുുാണുലിയുഷടമരണ
ലതുാുഷടതുടകുുംകുറിചുുിരികുുുനുുത.ുരാ
െ്പടുീയെര മായവലിയതിരിചുുടിയാണു
നചനഈവിെയതുുിലുുലനരിടുകഷയ
നുുതാണുവിലയിരുതുുഷപുുടുനുുത.ു
ഷഫപബുുവരിഏഴിനുലഡാ.ലിഷവനലി

യാനലജാലിഷചയതുിരുനുുഷേനപടുലുു
ലഹാേെ്ിറുുലിലുു33ാംവയേിലുുമരണമട
ഞുുു.ലഡാ.ലിയുഷടമരണവംുലരാഗവി
വരവംുനചനയിഷലമാധയുമങുുളിലുുലപുു
ലംുവനുുിലുു.ഷകാവിഡുലരാഗംെടരനുുുു
െിടിചുുലതാഷടേതയുംപുറതുുായി.നച
നീേ്േരുുകുുാരുുലഡാ.ലിയുഷടകുടംുബ
ലതുാുടുമാപുുുലചാേിചുുുഎനുുതംുഇവിഷട
ലചരുുതുുുവായികുുണം.ലഡാ.ലിയുഷടമാ
താെിതാകുുളുുകുുുംഷൊവിഡുലരാഗം
സുുിരീകരിചുുിരുനുുു.അവരുുലരാഗമുകുുി
ലനടി.ലഡാകറുുുറുഷടഭാരയുഗരുുഭിണിയാ
ണ.ുഒരുമകനുമുണു്ു.ഇവരുുസുരകുുിതരാ
ണ.ുലലാകംവരംുനാളിലുുലഡാ.ലിഷവന
ലിയാഷനഷകാലറാണയുഷടപെുവാചകനാ
യിവാഴതുുുുഷമനുുതിലുുേംേയമിലുു.

ലോഗപുുകരചുുയില
ലനരിയകറുഷവനു്ുലകപദുുും
നയുുഡലഹി:അടചുുുപുടുുലപെുഖയുാ
െിചു്ുേിവേങുുളെിനുുിടുലപുുള
രാജയുതുുിനുലനരിയആേവുാേം
നലകുനുുവാരതുുയുമായിലകപദുുു
ആലോഗയുമപനുുുാലയം.ലോഗപുുകര
ചുുയുഷടലൊതിലലനരിയകുറവു
ഷണുുനു്ുആലോഗയുമപനുുുാലയലോ
യിനു്ുുഷേപകുടുുറിലവഅഗരവാള.
ഓലോേിവേവംുറിലപുുരടു്ുഷച
യുുുനുുലോഗബാധിതരുഷടഎണുു
തുുിലലനരിയകുറവുണു്ു.എങുുി
ലംുഇതുപുരണമായിആേവുേി
കുുാനുളുുറിലപുുരടുുഷലുുനുുുംഅഗ
രവാള.
ോമുഹികഅകലംൊലി

കുുുകമാപതുമാണുലോഗംനിയ
പനുുുികുുാനുളുുമാരഗം.അങുു
ഷനഷയഷൊലോണഷയതുര
തുുാനാവ.ുഇതിലഎലുുാവരംു
ഒലരലൊഷലെങുുാളികളാകണം.
ആഷരങുുിലംുഒരാളഅബദുും
കാണിചുുാലലൊലംുഷചയതു
ഷതലുുാംൊഴാ കംു.
രാജയുതു്ുോമുഹികവയുാെന

മുണുുായതായിഇലതവഷരസുചന
കളിലുു.എനുുാല,േരകുുാരംുജന
ങുുളംുഒരുമനലോഷടപെുവരതുുി
കുുുകയംുമാരഗനിരലേേങുുള
ൊലികുുുകയംുഷചയതുിഷലുുങുുില
നമുുുഷടതപനുുുങുുഷോനുുുംവില

ലപുുവിലുു.ോമുഹികഅകലംൊ
ലികുുുകയംുലോഗികഷളകുതയുമാ
യികഷണുുതുുിേമുുരകുുവിലകുുി
ലാകുുുകയംുഷചയതുാലഇനുുുയയി
ലോമുഹികവയുാെനമുണുുാവി
ഷലുുനുുുംഅഗരവാളെറഞുുു.
േരകുുാരനടെടികളേകുുഷമ

നുുുവിലയിരുതുുിയഇനുുുയനകൗ
ൺേിലഒഫുഷമഡികുുലറിേര
ചു്ു(ഐേിഎംആര)പെുതിനിധി
ആര.ഗംഗാലഖഡകുര,മാരഗനിര
ലേേങുുളൊലിചുുാലരാജയുതു്ു
ഷൊവിഡു19ലോഗികളുഷടഎ
ണുുംനിയപനുുുികുുഷപുുടുഷമനു്ുചു
ണുുികുുാടുുി.

ഡോ.  ലി വെ ൻ ലി യാ ൻ എ ന്് 
വൊ ഡോ ണ പര് ൊ ച െ ൻ 

പല്്ഗ്പോറ്്സ്ററ്്ില്്
വയ്വസായംതഴച്്ത്
പാഠമാക്്ണം
പെുലതുയകലലഖകനുു1720ലുുലലുുഗ,ു1820ലുുലൊളറ,

1920ലുുഏെയുനുുഫുുു.മാനവ
കുലതുുിനുകടുതുുഷവലുുുവി

ളിഉയരുുതുുിയമഹാമാരികളുുഭുമുഖതുുുപെുതയുകുുഷപുു
ടുുലൊനിലനിനുുലൊഓലോനുറുുാണുുിഷനുുുയംുഇരുെ
താമാണുുിലാഷണനുുതുയാദുചുുികം.2020ലംുമഷറുുരു
മാരണഷമതുുി,ഷൊവിഡു19ഷനുുുരുെതുുിലുു.കഴിഞുു
നുറുുാണുുിഷലഇരുെതിഷനുുുേനുുതികളുുലകുുങുുഷള
യാണുഷൊഷനുുടുകുുിയത.ു1720ലുുപഫുാനുുേിലുുഷൊ
ടുുിപുുുറഷപുുടു്ുലോകതുുിഷനുുുെലഭാഗങുുളിലലകുുുക
തുുിപുുടരുുനുുലലുുഗുഒരുലകുുംലെരുഷടജീവഷനടുതുുു.
രണുുുവരുുെതുുിലധികഷമടുതുുാണുലലുുഗിഷനനവേയു
ോേപ്തുംകീഴടകുുിയത.ു

1816 മുതലുുഏെയുയിഷലവിവിധരാജയുങുുളിലുുപെു
തയുകുുഷപുുടുകയംുയുലോപു്ുവഴിലോകതുുിഷനുുുമികുു
ഭാഗങുുളിലലകുുുംെടരുകയംുഷചയതുലൊളറരണുുുല
കുുംലെഷരയാണുഷൊഷനുുടുകുുിയത.ുമാനവരാേി
കുുുതഷനുുവിനയാകുഷമനുുുകരുതിഷയങുുിലംു
1850കളുഷടമധയുലതുുഷടഅതുനിയപനുുുണവിലധയ
മായി.ലോലകുുങുുിലുുനിനുുുതുടകുുമിടുുപെുലതുയകതരം
നവറലുുെനിയാണു1920കളിലുുലോകഷതുുകിടുകി
ടാവിറപുുിചുുഫുുു.ഏതാനംുവരുുെങുുളുുകുുുളുുിലുുെ
തുുുലൊടിലോളംലെരുുകുുാണുഅനുുുജീവഹാനിലന
രിടുുത.ുഈലോഗങുുളുുഷൊടുുിപുുുറഷപുുടുുേമയതു്ുഅ
വയകുുുുഫലപെുേമായവാകേുിനുകലോമരുനുുുകലോ
ഉണുുായിരുനുുിലുു.െിനുുീടുവികേിപുുിചുുഔെധങുുളുു
ഉെലോഗിചുുാണുഅവഷയനിയപനുുുിചുുത.ുഷൊവിഡു
നവറസുകഷളയംുഇതുലൊഷലതുരതുുാനാവുഷമ
നുുാണുഷമഡികുുലുുേയനുുേിഷനുുുആതുുവിേവുാേം.

1994ലുുഗുജറാതുുിലുുഷൊടുുിപുുുറഷപുുടുുലലുുഗുഇനുുുയ
യിലുുഅകുുാലതു്ുവലിയഭീതിെരതുുിയിരുനുുു.അ

നുുുഗുജറാതുുിഷലസുററു്ു
നഗരംആഷോഴിഞു്ുഒറുു
ഷപുുടുുുലൊയി.വയുാവോയി
കനഗരമായസുററു്ുമണുുടി
ഞുുുലൊകുഷമനുുനിലവ
നുുലപുുളുുഅവിടഷതുുഷൊ
ഴിലാളികളംുഷൊഴിലുടമക
ളംുേരുുകുുാരംുലചരുുനുുുന
ടപുുാകുുിയെരിെ്കരണനട
െടികളുുഇനുുഷതുുഷൊ
ലോണകുുാലതുുുംമാതുക
യാകുുാഷമനു്ുഐഎനുുടിയു
േിേംസുുാനപെുേിഡനു്ുു
ആരുു.ചപദുുുലേഖരനുു.

നുറുകണകുുിനുഷടകനുസുുുുലുുമിലുുുകളുണുുായിരു
നുുനഗരതുുിലുുഒരുമിലുുുലൊലംുോമുുതുുികെരാ
ധീനതമുലംഅനുുുതുറകുുാനായിലുു.ഷൊഴിലാളിക
ളുഷടകുുാമംമുലംമറുുുചിലതംുഅടഞുുുകിടനുുു.അ
തിനുെരിഹാരമുണുുാകുുാനുുഅനുുഷതുുനരേിംഹറാ
വുേരകുുാഷരടുതുുമാരഗംഇനുുുംേവുീകാരയുമാണ.ു
േംസുുാനേരുുകുുാരുമായിേഹകരിചു്ുനിരവധിഉ
ലതുുജനൊഷകുുജുകളാണുലകപദുുുംപെുഖയുാെിചുുത.ുോ
മുുതുുികമായിബുദുുിമുടുുിയമിലുുുകളുുകു്ുഒരുവരുുെ
ലതുുകു്ുെലിേരഹിതവായെുകളുുലഭയുമാകുുുകയായി
രുനുുുആേയുവഴി.തിരിചുുടവുകാലാവധിയംുേീരുുഘിപുുി
ചുുു.േംസുുാനേരുുകുുാരിനുകീഴിലുളുുേഹകരണ
േംഘങുുളുുമുലഖനയംുോമുുതുുി കേഹായംഉറ
പുുാകുുി.
ലലുുഗുമുലംനഷുുഷപുുടുുഷൊഴിലാളികളുുകുുുെകരം,മ

ഹാരാപഷുുു,മധയുപെുലേശ,ുതമിഴനുാടുതുടങുുിയേംസുുാ
നങുുളിലുുനിനുുുഅതിവിേഗധുഷൊഴിലാളികഷളഇറ
കുുിഉതെുാേനംകുടുുി.ഒരുവരുുെംവഷരഷൊഴിലാളിക
ളുുകുുുമിനിമംകുലിഉറപുുാകുുി.മറു്ുആനുകുലയുങുുളുു

നിരുുതുുിവചുുു.ഷൊഴിലാളികളുഷടകഠിനപെുയതനുവംു
മാഷനജുഷമനുുുുകളുഷടകുുമയംുേരുുകുുാരുകളുഷടഅ
വേലോചിതമായഇടഷെടലുകളുമാണുലലുുഗുവിഴുങുുി
യസുററുുിഷന25വരുുെങുുളുുകുുിപുുുറംഇനുുുയനുുവയുവ
ോയതുുിഷനുുുേിരാലകപദുുുമാകുുിയഷതനുുുംചപദുുുലേ
ഖരനുു.ഷൊവിഡു19ഉണുുാകുുുനുുദുരനുുങുുളിലുുെക
ചുുുനിലുുകുുുകയലുു,പകുിയാതുുകഇടഷെടലുകളിലുഷട
തിരിചുുുെിടികുുുകയാണുലവണുുഷതനുുുംഅലദുുഹംെ
റഞുുു.അതിനുഷൊഴിലാളുകളുഷടേഹകരണംഉറ
പുുാഷണനു്ുഐഎനുുടിയുേിഅഖിലലനുുുയാനവേ്
പെുേിഡനുുുുകുടിയായഅലദുുഹംവയുകുുമാകുുി.

ഇഎസഐ്ഡിസപ്െൻസറികളിൽനിയനത്്്ണം
ലകാഴിലകുാുട:ുഷകാവിഡ-ു19വയുാെനതുുിഷനുുുച
ങുുലഷൊടുുികുുാനുുരാജയും21േിവേേമുുുരുുണ
ലലാകു്ുഡൗൺപെുഖയുാെിചുുെശുുാതുുലതുുിലുുഗു
ണലഭാകുുാകുുളുുകുുുലവണുുിഇഎേഐ്മാരഗലര
ഖപുറതുുിറകുുി.
ഇനിെറയുനുുആവേയുതുുിലലകുുായി(നലുുകു

നുുതിനു ലവണുുിലയാ/ വാങുുുനുുതിനു ലവണുുി
ലയാ)ഇഎേഐ്ഡിേഷ്െനുുേറിയിലുുവലരണുു
ആവേയുമിഷലുുനു്ുഅധികുതരെറഞുുു.
=ഷമഡികുുലുുറീഇംലെഴേുഷ്മനു്ുുഅലെകുുന

ലുുകുനുുതിനു=േീരുുഘാവധിയിലുുകഴിയുനുുവരുു
ഐേിആനഡുേഷ്െെയുലുുഐേിവാങുുുനുു
തിനു= പെുേവികുുുനുുതിനുമുമുുുംപെുേവലേ
െവുമുളുുേരുുടുുിഫികുുറുുുകളുുവാങുുുനുുതിനു=
അലബാരുുെനുു/മിേക്ാരിലയജുേരുുടുുിഫികുുറു്ുവാ
ങുുുനുുതിനു=ഡയാലിേിേ,്കയുാനുുേരുുചികി
തുു, മറുുുഅടിയനുുര/അതയുാഹിതചികിതുുക
ളുുകുു് ലവണുുി എംൊനലുുഡുസുുാെനങുുളിലല
കുുുളുുറഫറനുുേ്വാങുുുനുുതിനുഇഎേഐ്ആ
ശുെപതുിയിലലനരിടുുുഷചനുുാലുുമതിയാകംു.
ഇഎേ്ഐലകാരുുപുുലറെനുു ലലാകുുലുുഓഫീ

േിലുുലൊലകണുുആവേയുമിലുു.
=എനുുനടറുുിലുുഷമനു്ുുേരുുടുുിഫികുുറു്ുവാങുുുനുു

തിനുലവണുുിഇഎേഐ്ലലാകുുലുുഓഫീേ്പബുാ
ഞുു്മാലനജരുഷടലഫാൺുുനമുുറിലലാഇഷമയിലുു
ഐഡിയിലലാലരാഗികളുുലനരിടു്ുബനുുഷപുുടുുാലുു
അരുുഹതയുളുുവരുുകുു്േരടുുുിഫികുുറുു്ഇ-ഷമയിലുു
വഴിലയാവാടേുആ്പുു്വഴിലയാനലുുകുനുുതായി
രികുുും=ഡിേഷ്െനുുേറിയിലുുനിനുുുംലഭിചുുലീ
വുനിലകുുെികുുുനുുതിനുലവണുുി.
ഇഎേ്ഐേഷ്െനുുേറിയിലുുനിനുുുംതുടരുു

ചികിതുുയിലുളുുലരാഗികളുുകുു്അടുതുുരണുുു
മാേലതുുകുുുളുുമരുനുുുനലുുകുനുുതായിരികുുും.
ഡിേഷ്െനുുേറിയിലുുലഭയുമലുുാതുുമരുനുുിഷനുുു

കുറുപുുും രണുുു മാേലതുുകു്ുനലുുകുനുുതായിരി
കുുും.എനുുാലുുലരാഗികളുുഒരുേമയതു്ുഒരുമാ
േലതുുകുുുളുുമരുനു്ുവാങുുാനുുൊടുളുുു.ഷമഡി
കുുലുുറീഇംലെഴേുഷ്മനു്ുുേമയതു്ുരണു്ുമാേഷതുു
ബിലുുരണു്ുഅലെകുുയായിനലുുലകണുുതാണ.ു
ജിലുുാകലകറുുുരുു/ആലരാഗയുവകുപുുുനിരലേേം

അനുേരിചു്ുകവുാറനനുുുനുു/ഐഷോലലെനിലു
ളുുവരുുകവുാറനനുുുനുു/ഐഷോലലെനുുകാലാവ
ധികുുുലേെലമാ,ഏപെുിലുു14നുലേെലമാഫിറു്ുന
േ് േരുുടുുിഫികുുറുു് വാങുുുനുുതിനുലവണുുി കവുാറ
നനുുുനുു /ഐഷോലലെനുു ലരഖകളുമായിഡി
േഷ്െനുുേറിയിലുുഹാജരായാലുുമതിയാകംു.

ഐഎല്്ഒഡയറകറ്്്ര്്
ജനറലിന്കത്്യച്്്
ലോകഷമമുുാടുമായികുടുങുുികുുിടകുുുനുുഇനുുുയനുു
ഷൊഴിലാളികളുഷടരകുുയകുു്ുഇടഷെടണഷമനു്ു
അഭയുരുുഥിചു്ുഇനുുുരുുനാെണലുുലലബരുുഓരുുഗനന
ലേെനുുഡയറകറുുുരുുജനറലുുലഗനറഡരുുകു്ുഐ
എനുുടിയുേിേംസുുാനപെുേിഡനുുുുംഐഎലുുഒ
എകുേികയുുടുുീവുേമിതിഅംഗവുമായആരുു.ചപദുുു
ലേഖരനുുകതുുയചുുു.മിഡിലുുഈസു്ുുു,യുലോപു്ു,യു
എേ,്യുഷക,കാനഡതുടങുുിയരാജയുങുുളിലുുനി
രവധിഇനുുുയകുുാരാണുകുടുങുുികുുിടകുുു നുുത.ുഅ
വരുഷടസുരകുുഉറപുുുവരുതുുുനുുതിനുയുഎനുു
േഹായംഉറപുുാകുുാണഷമനുുുംചപദുുുലേഖരനുുആ
വേയുഷപുുടുുു.ഷൊവിഡു19മുലമുണുുായോമുുതുുി
കമാദുുുയംമറികടകുുുനുുതിനുഷമചുുഷപുുടുുഷൊഴിലുു
ൊഷകുുജുകളുുകുുുംോമുുതുുികനടെടികളുുകുുും
ഐഎലുുഒമുനുുനകഎടുകുുണഷമനുുുംഅലദുുഹം
നിരുുലേേിചുുു.

ആ ർുു. ച നദുുു ഡേ ഖ ര ൻുു
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ഡോ ധ ന ന ട തുുു നുുു. മനുഷെലുുി

ഡോ.  ലി വെ ൻ ലി യാ ൻ 
െര: സഡുരഷ ്ോെിഞുുി



വിയോഗം

എൽ.ൊനകിയമ്്
ജവള്്റട:ജപര്ങ്്ടവിള
തത്്മലഭാേതീയത്്ി
ൽപരേതനായജക.ോ
ഘവൻപിള്്യ്ജടഭാേയ്
എൽ.ൊനകിയമ്്(91)
അന്്േിച്്്. മക്്ൾ: ലീ
ലാക്മാേി, ഉണ്്ിക്
ഷണ്ൻനായർ,വത്്ല
ക്മാേി, തര്ീക്മാേൻ
നായർ,െേിക്മാർ,തര്ീ
കലക്മാേി, പരേതനാ
യരക്്ിധേൻനായർ.
മര്മക്്ൾ: െി. തര്ീക
ണഠ്ൻനായർ, എസ.്
അംബിക, വനെക്മാ
േി,ജക,ക്ഷണ്ൻനായ
ർ,എൽ.റാണി,സി.ഷീ
ലാക്മാേി, രോപക്മാ
ർ.

പി.തങ്്പ്്ൻ
ജവള്്റട:ജനയ്്ാറ്്ിൻക
േ ജോടങ്്ാവിള ക്ഴി
വിളരമരലപ്ത്്ൻവീട്്ി
ൽപി.തങ്്പ്്ൻ(76)അ
ന്്േിച്്്.ഭാേയ്:ോെമ്്.മ
ക്്ൾ:അനിത,സ്നിത,
രോയി, പരേതനായവി
െയൻ.മര്മക്്ൾ:രോ
ളി,ബിന,്ബിന,്അനി
ത.

ബർണബാസ്നഫ്ാൻസിസ്
ജവള്്റട:ക്ന്്ത്്്കാ
ൽ എം.ആർ ഭവനിൽ
ബർണബാസ്തഫ്ാൻസി
സ് (റിട്്. അധയ്ാപകൻ
സർരോദയ സക്്ൾ -
68 )അന്്േിച്്്. ഭാേയ്:
രമകസ്ി വൻരത്ൊസ.് മ
ക്്ൾ:രോരോദ,്അന്
ഷ.്

ജക.ആർ.വിെയം
വടക്്ാരച്്േി: ഉതത്ാളി
ക്്ാവ്വടക്്ാരച്്േിവി
ഭാഗംജസതക്ട്്റിഎംഎ
സ്നാോയണനജ്റഅ
മ്് ജക.ആർ. വിെയം
(81)ജെതന്്യിൽഅ
ന്്േിച്്്. സംസക്ാേം
ജെതന്്യിൽനടത്്ി.
മറ്്് മക്്ൾ: തപ്മീള,േെ
നി,ോധിക,മര്മക്്ൾ:
തങ്്ം,കണ്്ൻ,തര്ീനിവാ
സൻ,ോമനാഥ്.

പരജമശവ്രൻ
വടക്്ാരച്്േി:മിണാല്
ർ വടരക്്ക്്േ കാഞ്്
ങ്്ാട്്്പടിപേരമരവ്േൻ
(ജോച്്്ക്ട്്ൻ-70)അ
ന്്േിച്്്.സംസക്ാേംഇ
ന്്്ോവിജല9-ന്ജെറ്
ത്ര്ത്്ി പ്ണയ് തീേ
ത്്്.ഭാേയ്:കാർത്്്യായ
നി,മക്്ൾ:അയ്്പ്്ൻ,ഉ
ണ്്ിക്ഷണ്ൻ, അംബി
ക.മര്മക്്ൾ:സ്മതി,
ബിന്്്,വിരോദ.്

അലി
കളമരരേി:വരട്്ക്്്ന്്ം
ക്ണ്്ംപറമ്്ിൽപരേത
നായജോല്്അെമ്്ദ്മ
കൻഅലി(68)(റിട്്.ആ
രോഗയ്വക്പ്്് ഉരദ്ോഗ
സ്്ൻ) അന്്േിച്്്. ക
ബറടക്്ംനടത്്ി.മക്്
ൾ:ഷംസ്ദ്്ീൻ,ജഷമീന.
മര്മക്്ൾ: റിയാസ,്
ജസനീറ.

ചനദ്്്മതിയമ്്
പറവ്ർ: സി. മാധവൻ
രോഡ്രൊട്്യിൽെതദ്്്
മതിയമ്് (92)അന്്േി
ച്്്.  സംസക്ാേം നട
ത്്ി.മക്്ൾ:രയ്ാമള,ര
രിധേൻ,ലളിത,ഉഷാക
മാേി, േമാരദവി (അംഗ
ൻവാടിടീച്്ർ).മര്മക്്
ൾ:രവണ്രോപാൽ,ഷീ
ലപരേതോയവിെയൻ,
െേി,നാോയണൻ.

ൊൻ്്സി
തവപ്്ിൻ്്: ഞാറക്്ൽ്്
ജപര്മാൾ്്പ്്ടി ജോച്്്
ത്ണ്്ത്്ിൽ്്ജറെിയ്ജട
ഭാേയ്ൊൻ്്സി (58)അ
ന്്േിച്്്. മക്്ൾ്്: ബീന,
ബിന്്്, ബിൻ്്സി. മര്മ
ക്്ൾ്്: ജനൽ്്സൺ്്,ബി
രോയ,്അന്പ.്

ലീലാമ്്
തവപ്്ിൻ്്:എടവനക്്ാ
ട്പരേതനായച്ങ്്ത്്്
രോപാലക്ഷണ് രമ
രോജ്്് ഭാേയ് വടക്്്
രച്്േിൽ്് വി. ലീലാമ്്
(89)അന്്േിച്്്.മക്്ൾ്്:
ോജ് (റിട്്.െില്്ാരോട
തിസീനിയർ്്സ്തപ്ണ്്്),
ോധാക്ഷണ്ൻ്് (റിട്്.
സെകേണരോയി്്്്േ
െിസത്ട്ാർ്്),േത്നം,രോ
െൻ്്ദാസ.് മര്മക്്ൾ്്:
മായ,ഗിേിൊരദവി,രോ
െനൻ്്,സമ്ിത.

രാെൻ
വടക്്രച്്േി:രോന്്ല്്്
ർമ്ളക്്ൽമണലജ്്്മ
കൻോെൻ(47)അന്്
േിച്്്.സംസക്്്ാേംനട
ത്്ി.ഭാേയ്:ഷീെ.മക്്ൾ:
അഞജ്,്അത്ലയ്.
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ജന്തസയ്മ്്
മ്െമ്്:മാോേിക്്്ളംവ
ടക്്്പച്്ായത്്്14-ാം
വാർഡ് പ്ത്്ൻപ്േ
യക്്്ൽ പരേതനായ
ഐസരോവറിജ്്് ഭാ
േയ് രത്തസയ്മ്് അന്്േി
ച്്്.മക്്ൾ:രമേിദാസി,
രയശ്ദാസ,് രോപ്്സ,്
വിലയ്ംസ,് ജസബാസ്്്്്യ
ൻ.മര്മക്്ൾ:ൊര്ക്
ച്്ൻ, ലിസ, ഷീെ, രത്ഗ
സി.

ജോസഫ്
കാലടി:ജോറ്്മംരോയി
ക്്േതപലിമകൻ്്രോ
സഫ് (ഔരസഫ് -65)
സംസ്കാേം ജോറ്്മം
ജസ്്്് രോസഫ് രദവാ
ലയത്്ിൽ്് നടത്്ി. ഭാ
േയ്:രത്തസയ്ാമ്്മങ്്്ഴിഇ
ടവക രോട്്കേ ക്ടം്
ബാംഗം. മക്്ൾ്്: റീബ,
രോബി(ഇറ്്ലി),റിയ.മ
ര്മക്്ൾ്്: ഷിജ,് ഇസ
ജബല്്,രോരോൻ്്.

അലവി
നന്്തമ്്്: ജതയ്്ാല സവ്
രദരി പയനാട്്് ജോടാ
രരേിഅലവി (67)അ
ന്്േിച്്്.ഭാേയ്:ഫാത്്ിമ.
മക്്ൾ:ൊഫർ(സൗദി
അരറബയ്),പി.ജക.നെീ
ബ,് ഫാസിൽ, ഷഫീഖ,്
ഫൗസിയ,ൊെറ.മര്മ
ക്്ൾ: അബ്്്റെിമാൻ
പറമ്്ിൽപീടിക,മ്നീർ
തിര്ർ, സീനത്്്, ഫാ
ത്്ിമസ്െറ, റ്ബീന.
സരോദേങ്്ൾ:പി.ജക.
ടി. മ്െമ്്ദ് ൊെി,ക്
ഞ്്ാലി, ക്ഞ്്ിപ്്ാ
ത്്്െജ്്്മ്്,തിത്്്ട്്ി
െജ്്്മ്്, പരേതോയ
ആലി മ്െമ്്ദ് ൊെി,
പി.ജക.രൊക്്ർ.

െയിംസ്
കാര്ർ:പാറയക്്്ൽഞ
ർരളലിെയിംസ്(58)അ
ന്്േിച്്്.സംസക്ാേംന
ടത്്ി.ഭാേയ്:രോളി.മക്്
ൾ:ജസ്്്്ഫിൻ,എഫിൻ.മ
ര്മകൾ:ജസ്്്്നി.

ജൊര്ക്ട്്ി
കാര്ർ: ക്രൊളി രോ
ര്ക്ട്്ി(76)അന്്േിച്്്.
സംസക്ാേംനടത്്ി.ഭാ
േയ്:ൊനകി.മക്്ൾ:ഷാ
െൻ,േതീഷ,്പരേതനാ
യോരെഷ.് മര്മക്്ൾ:
തഷരോൾ,സൗമയ്.

ജന്തസയ്ാമ്്
ൊലക്്്ടി ജറയിൽരവ
രസ്്്്ഷന് സീപം രമ
യക്്്ാട്്്ക്ളം കല്്ിങ്്
ൽ പരേതനായ രോമ
നജ്റ ഭാേയ് രത്തസയ്ാമ്്
(92) അന്്േിച്്്. സം
സക്ാേംഇന്്്9ന്ജസ
നറ്്രമേീസ്ജൊരോന
പള്്ിയിൽ. %മക്്ൾ,
രോസിലി,സിസ്്്്ർജെ
ൽഗ (രമേി), ആനി,പ്
ഷ്പ, രോമസ,് ജെസി,
െയസ്ൻ. മര്മക്്ൾ:
ആനറ്,് വിൻജസനറ്,്
രോസ,്ലാലി,രസവയ്ർ,
തപ്ിയ.

താണ്്്
രൊട്്പ്ത്രശ്്േികാട്്ാ
ളൻരോർെിനജ്റഭാേയ്
യം്കരല്്റ്്്ംകേബിവി
എംസക്്ൾറിട്്.അധയ്ാ
പികയ്മായതാണ്്്(78)
അന്്േിച്്്.സംസക്ാേം
ഇന്്് 11 മണിക്്് ൊല
ക്്്ടി ജസ്്്് രമേീസ്
ജൊരോനപള്്ിയിൽ.മ
ക്്ൾ: രോബി, വില്്ി,
രോബി. മര്മക്്ൾ:ൊ
ൻസി,ലാലി,ജ്ലി.

െലെക്മാരി.വി.എസ്
രൊത്്ൻരോട:്വാവറ
അമ്്ലം, െനാർദ്്ന
ത്്ിൽവാമരദവൻ.സി
യ്ജടഭാേയ്െലെക്മാ
േി.വി.എസ്(52)അന്്
േിച്്്. മകൻ: ഇതദ്്്ക്
ഷണ്ൻ.വി.ജെ.ടി.ജക.സജോെിനി

പാറരാല: സാന്്്വന
ത്്ിൽപരേതനായഡി
സിസിഅംഗംപി.ആർ
ബാബ്വിജ്്്ഭാേയ്പാറ
രാലതഗ്ാമപച്്ായത്്്
മ്ൻ തപ്സിഡ്്്് ടി.ജക.
സരോെിനി(60)അന്്
േിച്്്. മക്്ൾ: രോ. 
തഷനി,എസ.്ബാബ,്
രോ. ജഷറിൻ എസ്
ബാബ.്മര്മക്്ൾ:ജബ
ന്്റ്്് ജസൽവൻ, രോ. 
ജറെിൻ.

മാധയ്മനപ്വർത്്കൻ
ഉല്്ാസ്ചനദ്്്ൻ
അന്്രിച്്്

രോട്്യം: മാധയ്മതപ്വർ
ത്്കൻഅയർക്്്ന്്ം
അേീപ്്റമ്്് ജോട്്ാേ
ത്്ിൽ ഉല്്ാസ് െതദ്്്ൻ
(41) അന്്േിച്്്. സം
സക്ാേംഇന്്്ോവിജല
ഒൻപതിന് വീട്്്വളപ്്ി
ൽ.െതദ്്്രരഖേൻനായ
ോണ്പിതാവ.്ഭാേയ്:അ
നിത (ക്രോപ്്ട കിഴ
രക്്തിൽക്ടം്ബാഗം).
മക്്ൾ:അഭിോം,അഭി
നദ്്്,അഭിനവ.്
ഉല്്ാസ്െന്്ഭ്മിയില്
ജടയാണ് മാധയ്മതപ്വർ
ത്്നേംഗരത്്ക്്്വര്
ന്്ത.് ത്ടർന്്് ദീപിക
യിലം് അതിന്രരഷം
മംഗളത്്ിലം്സബ്എ
ഡിറ്്റായിര്ന്്്. 2019
നവംബർമ്തൽസതയ്ം
ഓൺതലനിൽ സബ്
എഡിറ്്റായിര്ന്്്.സവ്
ന്്ംനാട്്ിജലവാർത്്ക
ൾപ്റംരോകജത്്ത്്ി
ക്്്ന്്തിനായിഅേീപ്്
റമ്്്നയ്്സ്എന്്രപേി
ൽ ജഫയ്സബ്്ക്്് രപ
ജം് തകകാേയ്ം ജെ
യത്ിര്ന്്്.രോഗബാധി
തനായി െികിത്്യിലി
േിജക്്വയ്ാഴാഴെ്ോവി
ജല രോട്്യം ജമഡിക്്
ൽ്്രോളജ്ആശ്പതത്ി
യിലായിര്ന്്്അന്്്യം.

പറവ്ർ:പനിബാധി
ച്്്മേിച്്യാൾക്്്രോ
വിഡ്19ഇജല്്ന്്്സ്്ി
േീകേിച്്്. ത്ടർന്്്
രൊസ്്്്്രോർട്്ത്്ിന്
രരഷംമ്തരദെംവട
രക്്ക്്േജ്മാമസെ്ി
ദ്കബർസ്്ാനിൽക
ബറടക്്ി.വടരക്്ക്്േ
ജ്മാ മസെ്ിദ് ഖത്്ീ
ബായിര്ന്് പരേത
നായജസയത്്മ്െമ്്
ദ്മൗലവിയ്ജടമകൻ
സാദിഖലി (45)യ്ജട
മ്തരദെമാണ് സം
സക്്്േിച്്ത.്പനിബാ
ധിതനായിര്ന്് സാ

ദിഖലിവിളിച്്ിട്്് ഉണ
ോതിര്ന്്തിനാൽക
ഴിഞ്്തിങ്്ളാഴച്്്ോ
തത്ിവീട്്്കാർമ്ത്്ക്
ന്്ജത്്സവ്കാേയ്ആ

ശ്പതത്ിയിൽഎത്്ി
ച്്രപ്്രഴക്്്ം മേിച്്ി
ര്ന്്്.ഇതിനിജടനാ
ട്്്കാേിൽെിലർജോ
രോണതവറസ്ബാ
ധ സംരയം ജൊലീ
സിൽഉന്്യിച്്തിജന
ത്ടർന്്്െനറൽആ
ശ്പതത്ിയിൽ രൊ
സ്്്്്രോർട്്ത്്ിന് ജോ
ണ്്്രൊയിര്ന്്്. തസ്
വംഎട്ത്്്പേിരോ
ധനനടത്്ിതവറസ്
ബാധയിജല്്ന്്്വയ്ാഴാ
ഴച്്് ോവിജലയാണ്
സ്്ിേീകേിച്്ത.് കബ
റടക്് െടങ്്്കളിൽ

അട്ത്്ബന്്്ക്്ളാ
യ16രപർമാതത്മാണ്
പജങ്്ട്ത്്ത.് വീട്്ിൽ
നിന്്്ംജോട്്ട്ത്്പ
ള്്ിയിലല്്ാജതയാതത്
കജൊന്്്ംജെയത്ിട്്ി
ല്്ാത്്തജ്്്സരോ
ദേന്തവറസ്ബാധ
യിജല്്ന്്്തങ്്ൾക്്്ഉ
റപ്്ായിര്ജന്്ങ്്ിലം്
െിലര്ജടആരങ്്കൾ
അകറ്്്ന്്തിനാണ്
രൊസ്്്്്രോർട്്ത്്ിന്
തയാറായജതന്്് സാ
ദിഖലിയ്ജടസരോദ
േൻ സക്്േിയ്് പറ
ഞ്്്.

കാട്്ാക്്ട:പ്വച്്ൽ
ഉണ്്പ്്ാറ തണ്്ിച്്ാം
ക്ഴിയിൽ ഷിബ് -
മായ ദമ്്തികള്ജട
മകൻഅന്പ്(22)
ആണ്മേിച്്ത.്ഉച്്
ക്്്ഒര്മണിരോജട
പിതാവ് ആൊേം
കഴിക്്ാൻവിളിക്്ാ
ൻ എത്്ിയര്പ്ൾ
അന്പിജ്്്മ്റിയി
ജലബാത്്്റ്മിൽഉ
ട്ത്്ിര്ന്്മ്ണ്്ിൽ

ത്ങ്്ിമേിച്്നിലയി
ൽ കജണ്്ത്്ിയത.്
എ.സിജടകന്ിഷയ്ൻ
ആണ്അന്പ.് കാ
ട്്ാക്്ടജൊലീസ്രമ
ൽ നടപടി സവ്ീകേി
ച്്മ്ദരദെംരൊസ്്്്്
രോർട്്ത്്ിനായിതി
ര്വനന്്പ്േം ജമ
ഡിക്്ൽ രോജളജ്
ആശ്പതത്ിരലക്്്മാ
റ്്ി. സരോദേി: അ
ഞ്്്.

േനിബാധിച്്്മരിച്്യാൾക്്്
ടൊലോണയിടല്്ന്്്സ്്ിരീക്്രിച്്്

സാദിഖലി

യ്വാവിജനത്ങ്്ിമരിച്്
നിലയിൽകജട്്ത്്ി

അനപുു

യ്വാവിജ്്്ഭീഷണിമ്ലംജദഹത്്്
തീജൊള്ത്്ിജൊള്്ജലറ്്
വിദയ്ാർത്്ിനിമരിച്്്
കളമരരേി:യ്വാവി
ജ്്് ഭീഷണി മ്ലം
രദെത്്് തീജോള്
ത്്ി ഗ്ര്തേമായി
ജൊള്്രലറ്്വിദയ്ാർ
ത്്ിനി മേണജപ്്ട്്്.
കങ്്േപ്്ടിപല്്ങ്്ാട്്്
മ്കൾരോപികസാ
ബ്(17)വാണ്ബ്ധ
നാഴച്്്ോതത്ിഒമ്്ത്
മണിരോജട സവ്കാ
േയ് ആശ്പതത്ിയിൽ
െികിത്്യിലായിേി
ജക്്മേിച്്ത.്കഴിഞ്്19നാണ്പ്്
സ്വൺവിദയ്ാർത്്ിനിയായരോ
പികവീട്്ിൽമജണ്്ണ്്ഒഴിച്്്ആ
ത്്െതയ്യക്്്്തര്മിച്്ത.്
അയൽപ്്ക്്ജത്്വീട്്ിൽവാട

കയക്്്് താമസിക്്്ന്് കാഞ്്
ങ്്ാട്സവ്രദരിയായസിബി (19)
വിദയ്ാർഥിനിജയപതിവായിരലയ്
ജപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്തായി വീട്്ിൽ
അറിയിച്്ിര്ന്്്. ആത്്െതയ്
യക്്്്തര്മിച്്ദിവസംോവിജലഇ
യാൾക്ട്്ിജയതടഞ്്്നിർത്്ിഭീ

ഷണിജപ്്ട്ത്്ിയിര്
ന്്്.ത്ടർന്്്ംആതക്
മണമ്ണ്്ാക്ജമന്്്ഭ
യന്്ാണ്വിദയ്ാർത്്ി
നിരദെത്്്തീജോ
ള്ത്്ിയത.്രകസിൽ
സിബിറിമാ്്്ിലാണ.്
സവ്കാേയ് ബസ് െീവ
നക്്ാേനായിര്ന്്ഇ
യാൾ ലെേിക്്്ം ക
ച്്ാവിനം്അടിമയാ
ജണന്്്നാട്്്കാർപറ
ഞ്്്.

ഗ്ര്തേമായിജൊള്്രലറ്്രോ
പികജയകളമരരേിഗവ.ജമഡിക്്
ൽരോജളെിലാണ്തപ്രവരിപ്്ിച്്ി
ര്ന്്ത.്ത്ടർന്്്ആശ്പതത്ിരോ
വിഡ്െികിത്്ാരകതദ്്്മായിമാറ്്ി
യത്ജോണ്്്തിങ്്ളാഴെ്എറണാ
ക്ളജത്്സവ്കാേയ്ആശ്പതത്ിയി
രലക്്്മാറ്്ിയിര്ന്്്.പിതാവ്സാ
ബ്ക്ടം്ബവ്മായിഅകന്്ാണ്
കഴിയ്ന്്ത.്മാതാവ്സിനി,നാല്
വയസ്കാേനായ രോവിദ്്് സ
രോദേനാണ.്

ജോപിക സാബു

കാഞ്്ിേപ്്ള്്ി: വീ
ട്്്മ്റ്്ജത്് പ്്ാവിൽ
നിന്്്ം െക്് പറി
ക്്്ന്്തിനിജട യ്
വാവ്തവദയ്്താഘാ
തരമറ്്് മേിച്്്. ഒപ്്
മ്ണ്്ായിര്ന്് പി
താവിജന ആശ്പ
തത്ിയിൽ തപ്രവരി
പ്്ിച്്്. വിഴിക്്
ര്ത്ട് പനരച്്പ്്
ള്്ി തപനംമ്ട്്ിൽ
ജോമിനിക്്ിജ്്് മകൻ െി
ക്്്(25) വാണ് മേിച്്ത.് പര്
രക്്റ്്ജോമിനിക്്്െികിത്്യി
ലാണ.്ോവിജല11.30ഓജടയായി
ര്ന്്്സംഭവം.

െക്്പറിക്്്ന്്
തിനായിപ്്ാവിന്സ
മീപജത്് റബർ മേ
ത്്ിൽഅല്മിനിയം
ഏണിൊേിവച്്്കയ
റ്ര്പ്ഴാണ്അപക
ടമ്ണ്്ായത.് ഏണി
ജെേിഞ്്് 11 ജകവി
തലനിൽ വീണരോ
ജട യ്വാവിനം് പി
താവിനം്തവദയ്്താ
ഘാതംഏൽക്്്കയാ

യിര്ന്്്. ഉടജന ആശ്പതത്ിയി
ജലത്്ിജച്്ങ്്ിലം് െീവൻ േഷ്്ി
ക്്ാനായില്്.രോട്്യത്്്സവ്കാേയ്
ബാങ്്ിജല െീവനക്്ാേനായിര്
ന്്്െിക്്്.

ചക്്േറിക്്്ന്്തിനിടടയ്വാവ്
റവദയ്്താഘാതലമറ്്്മരിച്്്

ജികുുു

െേിപ്്ാട.്:ആംബ്ലൻ
സ് സക്്ട്്റിൽ ഇടിച്്്
വിമ്ക്് ഭടൻ മേിച്്്.
താമല്്ാക്്ൽ പ്ത്്ൻ
തറയിൽ(അരവ്തി)െ
നാർദനജ്്്മകൻരോ
െനൻ(62)ആണ്മ
േിച്്ത.് ഇന്്ജലതവ
ക്രന്്േം നാലിന് രദ
രീയപാതയിൽ താമ
ല്്ാക്്ൽെംക്ഷന്സ
മീപമായിര്ന്്് അപ
കടം.ഇടരോഡിൽനി
ന്്്രദരീയപാതയിരല
ക്്് കയറിയ രോെന

ജ്്് സക്്ട്്റിൽ ജോ
ല്്ത്്്നിന്്്വണ്്ാനം
ജമഡിക്്ൽ രോജളജ്

ആശ്പതത്ിയിരലക്്്
രൊക്കയായിര്ന്്
ആംബ്ലൻസാണ് ഇ
ടിച്്ത.്ഉടൻതജന്്അ
പകടത്്ിൽജപ്്ട്്ആം
ബ്ലൻസിൽ തജന്്
െേിപ്്ാട്താല്ക്്്ആ
ശ്പതത്ിയിൽ എത്്ി
ജച്്ങ്്ിലം്മേണംസം
ഭവിച്്്. ഭാേയ്: മണിയ
മ്്. മക്്ൾ: രോനിഷ
(സൗദി), രോെിത. മ
ര്മക്്ൾ: വിഷ്ണ്
(സൗദി),ോഹ്ൽ(ക്
തവറ്്്).

ആംബ്ലനസ്സക്്ട്്റിൽഇടിച്്്
വിമ്ക്്ഭടനമരിച്്്

ജോഹനൻ

ത്റവ്ർ: നിയതന്്്ണം
ജതറ്്ിയടാങ്്ർരോറിയി
ടിച്്്തബക്്്യാതത്ിക
നം്തസക്്ിൾയാതത്ി
കനം്ഉൾജപ്്ജടേണ്്്
രപർ മേിച്്്. മജറ്്ര്
തബക്്് യാതത്ിക
യക്്്്ഗ്ര്തേപര്ക്്്.
രദരിയപാതയിൽ പട്്
ണക്്ാട്ജൊലിസ്രസ്്്്
ഷൻമ്ൻവരത്്്ജൊ
ന്്ാം ജവളിയിൽഇന്്
ജലോവിജലപത്്ിനാ
യിര്ന്്്അപകടം.വട
ക്്് നിന്്്ം ജതര്ക്ട്്്
രൊക്കയായിര്ന്്ടാ
ങ്്ർരോറിഅരതദിര
യിൽയാതത്ജെയ്്്കയാ
യിര്ന്്
വാെനയാതത്ികജേ ഇ
ടിച്്് ജതറിപ്്ിക്്്കയാ
യിര്ന്്്. തസക്്ിൾ
യാതത്ികനായ പട്്ണ
ക്്ാട്തഗ്ാമപച്്ായത്്്

പതിജ്ന്ന്്ാം വാർ
ഡിൽപ്ളിപ്്മ്്ിൽഅ
പ്്ച്്നാ(71)ണ്തൽഷ്്
ണംമേിച്്ത.്
ജൊന്്ാം ജവളിമാർ

ക്്റ്്ിൽ നിന്്്ം അേി
യം് വീട്്് സാധനങ്്
ളം്വാങ്്ിതിേിച്്്വര്
കയിയിര്ന്്്ഗ്ര്തേ
മായ പര്രക്്റ്് തബ
ക്്് യാതത്ികനായ ജെ
ല്്ാനംക്േിരിങ്്ൽവീ

ട്്ിൽരോളമജ്്്മകൻ
രോയി(60) ജയ രെർ
ത്്ല ഗവ.താല്ക്്ാശ്
പതത്ിയിൽ എത്്ിജച്്
ങ്്ിലം് േഷ്്ിക്്ാനായി
ല്്.
മജറ്്ര്തബക്്്യാ

തത്ികയായ ത്റവ്ർ
തഗ്ാമപച്്ായത്്് നാ
ലാംവാർഡിൽഒലിക്്
േനികർത്്ിൽലിരോ
തങ്്ച്്ജ്്് ഭാേയ് ൊൻ

സി(30)യ്ജടകാജോടി
ഞ്്തിനാൽ എറണാ
ക്ളജത്്സവ്കാേയ്ആ
ശ്പതത്ിയിൽ തപ്രവരി
പ്്ിച്്്. ഈ സമയത്്്
ജൊന്്ാം ജവളിയിൽ
വാെന പേിരോധന
നടത്്്കയായിര്ന്്്
പട്്ണക്്ാട് എസ്ഐ
യം്സംഘവം്തലനാ
േിഴയക്്്ാണ് അപകട
ത്്ിൽനിന്്്ംേഷ്്ജപ്്
ട്്ത.്പട്്ണക്്ാട്ജൊലി
സ്  രമൽ നടപടികൾ
സവ്ീകേിച്്്. മേണജപ്്ട്്
രോയിയ്ജട രൊ
സ്്്്്രോർട്്ംത്റവ്ർതാ
ല്ക്്് ആശ്പതത്ിയി
ലം് അപ്്ച്്ജ്്് രൊ
സ്്്്്രോർട്്ം രെർത്്ല
താല്ക്്് ആശ്പതത്ി
യിലം്നടത്്ിബന്്്
ക്്ൾക്്് വിട്്്ജോട്
ത്്്.

ടാങ്്രലോറിയിടിച്്്രണ്്്ലേരമരിച്്്;
ഒരാൾക്്്േര്ക്്്

അപുുചുുൻ ജോയി

സാനിററ്്സര്്കഴിച്്്
റിമാന്്ഡ്തടവ്കാരന്്മരിച്്്
പാലക്്ാട:് മലമ്്്ഴയി
ല്ള്് െില്്ാ െയിലിൽ്്
റിമാൻ്്ഡ്തടവ്കാേൻ്്
സാനിതറ്്സർ്് കഴിച്്്
മേിച്്്. മ്ണ്്്ർ്് മാമ്്്
ള്്ിപ്്്േയിൽ്് അയ്്പ്്
നജ്റമകൻ്്ോമൻ്്ക്ട്്ി
(36) ആണ് മേിച്്ത.്
25ന് ോവിജല പത്്്മ
ണിക്്് ഛർ്്ദിജയ ത്ട
ർ്്ന്്്െില്്ാആശ്പതത്ി
യിൽ്്തപ്രവരിപ്്ിച്്്.െി
കിത്്യിലിേിജക്്ഇന്്
ജല ോവിജല പത്്േ
രോജടയാണ് മേിച്്ത.്
മെിസ്്്്ീേിയൽ്് അരന്വ
ഷണവം്ആർ്്ഡിഒഇ
ൻ്്കവ്സ്്്്്ം നടത്്ി. േ
ണ്്് രോഷണരകസ്ക
ളിൽ്് തപ്തിയായ ോമ
ൻ്്ക്ട്്ി ജഫതബ്്വേി
18ന് ആണ്റിമാൻ്്ഡി

ലായി െില്്ാ െയിലിൽ്്
എത്്ിയത.് രോവിഡ്
19തവറസ് വയ്ാപനം
തപ്തിരോധിക്്്ന്്തി
നായിഈമാസം17മ്
തൽ്് െില്്ാ െയിലിൽ്്
സാനിതറ്്സർ്്നിർ്്മാ
ണം ആേംഭിച്്ിര്ന്്്.
നിശ്്ിതഅളവിൽ്്ആ
ൽ്്ക്്രോളം് മറ്്് അ

സംസ്ക്ത വസത്്ക്്
ളം്രെർ്്ത്്ാണ്സാനി
തറ്്സർ്് ഉതപ്ാദിപ്്ി
ക്്്ന്്ത.്മ്ണ്്്ർ്്ഐ.
ആർ്്.ടി.സിയ്ജട രമ
ൽ്്രോട്്ത്്ിൽ്് തടവ്
കാർ്്തജന്്യാണ്ഇവ
നിർ്്മിക്്്ന്്ത.് 24ന് 
ോമൻ്്ക്ട്്ിജയ സാനി
തറ്്സർ്് ക്പ്്ികളിൽ്്
രലബൽ്് ഒട്്ിക്്്ന്്തി
നായി നിരോഗിച്്ിര്
ന്്്. അന്്് തവകീട്്ാ
വാം ഇയാൾ്് സാനി
തറ്്സർ്്കഴിച്്ജതന്്ാ
ണ്അധിക്തര്ജടനി
ഗമനം. മ്തരദെം ത്
ശ്ർ്് ജമഡിക്്ൽ്് രോ
ജളെിജല രൊസ്്്്്രോ
ർ്്ട്്ത്്ിന്രരഷം ബ
ന്്്ക്്ൾ്്ക്്് വിട്്്ന
ൽ്്കം്.

രാമൻകടുുുി

പങ്്ൊക്്ിയമ്്
രോട്്ാത്്ല: ജോട്്ാേ
ത്്ിൽ വീട്്ിൽ പരേത
നായ പേരമരവ്േൻപി
ള്്യ്ജട ഭാേയ് പങ്്ൊ
ഷ്്ിയമ്് (80) അന്്േി
ച്്്.സംസക്ാേംനടത്്ി.
മക്്ൾ: വിെയക്മാർ
(റിട്്.ജകഎസആ്ർടി
സി),ോെൻപിള്്(ഗൾ
ഫ)്, വിെയലഷ്്്മി, വ
സന്്ക്മാേി (അങ്്ണ
വാടി അധയ്ാപിക), ോ
ധാക്ഷണ്പിള്്,വത്്
ലക്മാേി,സര്ത്ഷ്ക്
മാർ,ഇദ്്ിേ,സ്െ.മര്മ
ക്്ൾ:ലതാക്മാേി(റിട്്.
എച്്്എസഎ്സ് പ്വാ
റ്്്ർ),ബിന്്്ോജ,്ോമെ
തദ്്്ൻപിള്്, ോധാക്
ഷണ്പിള്്, ോധാക്
ഷണ്പിള്്,ആൾക്്.െി.
നായർ, ോധാക്ഷണ്
പിള്്, മണിക്്്ട്്ൻ
(രോവ),പരേതയായോ
െലഷ്്്മി.

തങ്്മ്്
പേവ്ർ:ഒല്്ാൽ രമത്്
ൻവിളയിൽപരേതനാ
യഗ്ര്ദാസജ്്്ഭാേയ്ത
ങ്്മ്്(96)അന്്േിച്്്.

ജക.ജോസഫ്ജോൺ
പത്്നാപ്േം:എച്്്എം
ടിറിട്്.െനറൽമാരനെർ
ക്േിരോട് പ്ത്്ൻവീ
ട്്ിൽ ജക.രോസഫ് രോ
ൺ (തമ്്ിച്്ൻ–81) അ
ന്്േിച്്്.ഭാേയ്:ലാല.്മ
കൻ: വിരോദ.് മര്മക
ൾ: രോ.നീനാരോൺ
(ബാപ്്ിസ്്്്് രോസപ്ിറ്്
ൽ).

ലീലാമണിയമ്്
നീരലരവ്േം:മ്ണ്്പ്്ള്്ി
ൽവീട്്ിൽെതദ്്്രരഖേൻ
പിള്്യ്ജടഭാേയ്ലീലാമ
ണിയമ്് (64) അന്്േി
ച്്്.മക്്ൾ:സ്ൊക്മാ
േി,സ്െിത്്്.മര്മക്്ൾ:
അെയക്മാർ,അരവ്തി.

ജക.ചനദ്്്ൻപിള്്
ഓച്്ിറ:മണപ്്ള്്ിഎസ്
വിപിഎംഎൻഎസഎ്
സ്യ്പിഎസ് റിട്്.അ
ധയ്ാപകൻ അെിത് വി
ൊറിൽ ജക.െതദ്്്ൻപി
ള്് (86)അന്്േിച്്്.  മ
ക്്ൾ: ജക.സി.അനിൽ
ക്മാർ,ജക.സി.അെിത
ക്മാേി.മര്മക്്ൾ:ഐ.
ഉമാരദവി, െി.പി.അെി
തക്്മാർ(െില്്ാജസതക്ട്്
റി, വിരവ്െിന്്്പേിഷ
ത)്.

ജന്േസിഫിലിപ്്്
പ്നല്ർ:ജനട്ങ്്യംഏ
ലായിൽവീട്്ിൽപരേത
നായ ജക.ഫിലിരപ്്സി
ജ്്്ഭാേയ്രത്ഗസിഫിലി
പ്്്(91)അന്്േിച്്്.മക്്
ൾ: ബാബ,് രോബൻ,
രോഭൻ,ക്ഞ്്്രോൾ,
പരേതോയ രോെൻ,
സാെ. മര്മക്്ൾ: ജൊ
ന്്മ്്, ലില്്ി, ജമർലിൻ,
മിനി,ജമർലിൻ,വിക്്ർ.

പി.ജക.കമലൻ
പ്ന്്ല:രയ്ാമളാലയ
ത്്ിൽ പി.ജക.കമലൻ
(76) അന്്േിച്്്. സം
സക്ാേംനടത്്ി.ഭാേയ്:
എസ്.രയ്ാമള (ര്ല്ക്്്
പച്്ായത്്് മ്ൻ അം
ഗം).  മക്്ൾ: തരതയ്,
രര്വത. മര്മക്്ൾ: സ്
ബിൻ,അനിൽ.
ജെല്്പ്്ൻ
ഓച്്ിറ:വേവിളജപര്മാ
ന്്ഴകവിതറയിൽജെല്്
പ്്ൻ(95)അന്്േിച്്്.

അച്്ാമ്്
പട്്ാഴി:ക്ഴിവിളപ്ത്്
ൻവീട്്ിൽപരേതനായഒ.
രോർെിജ്്്ഭാേയ്പ്ളി
മ്ട്്ിൽക്ടം്ബാംഗംഅ
ച്്ാമ്്(95)അന്്േിച്്്.മ
ക്്ൾ: തങ്്ച്്ൻ, രോമ
സ,്ോജ,്ബാബ,്പരേ
തയായസ്സി.മര്മക്്
ൾ: ക്ഞ്്മ്്, ലിസി,
ബാബ,്ലിസിജെസി.

ശാരദ
ജോല്്ം:കാവനാട്ക്േീ
പ്്്ഴകേിപ്്്േയ്്ംതര്ീഭവ
നിൽപരേതനായതര്ീധ
േജ്്് ഭാേയ്രാേദ (78)
അന്്േിച്്്.മക്്ൾ:ലതി
ക,േമാസ്ധൻ.

അമീർ
ജോട്്ിയം: ഉമയനല്്്ർ
അമീർ മൻസിലിൽ പ
രേതനായ സലാഹ്ദ്്ീ
ജ്്്യം്ഹ്തസബബീ
വിയ്ജടയം്മകൻഅമീ
ർ(37)അന്്േിച്്്.

അെയജോഷ്
ൊത്്ന്്്ർ: ക്മ്്ല്്്ർ
സേസവ്തിമദ്്ിേത്്ിൽ
അെയരോഷ്(67)അ
ന്്േിച്്്.

ജക.തങ്്മ്്യമ്്
ൊത്്ന്്്ർ:ഭ്തനാഥ
രഷ്്തത്ത്്ിന് സമീപം
ോധാക്ഷണ്ഭവനിൽ
(നമ്്ര്വിള)പരേതനാ
യതങ്്പ്്ൻപിള്്യ്ജട
ഭാേയ് ജക.തങ്്മ്്യമ്്
(88)അന്്േിച്്്. മക്്
ൾ: രത്പമെതദ്്്ൻ, വിെ
യലഷ്്്മി,ോെലഷ്്്മി,
സീതാലഷ്്്മി, പരേത
ോയ ോധാക്ഷണ്ൻ,
േവീതദ്്്ൻ. മര്മക്്ൾ:
വിമല, ര്കമ്ിണിയമ്്,
രാന്്ക്മാേിയമ്്, ഗം
ഗാധേൻ ഉണ്്ിത്്ാൻ,
േവീതദ്്്ക്റ്പ്്്, പരേത
നായ സ്ധാകേൻ നാ
യർ.

മറിയാമ്്ഏനബ്ഹാം
ൊത്്ന്്്ർ:െര്വിളപ്
ത്്ൻവീട്്ിൽ പരേതനാ
യ സി.ഏതബ്ൊമിജ്്്
ഭാേയ് മറിയാമ്് ഏതബ്
ൊം(91)അന്്േിച്്്.മ
ക്്ൾ: അച്്ൻക്ഞ്്്,
അന്്മ്്,രോൺ,രോ
മസ്(മലയാളമരോേമ
രോയിപ്്ാട് ഏെനറ്)്.
മര്മക്്ൾ: രോസമ്്,
ക്ഞ്്്രോൻ, രോസ
മ്്,ഏലിയാമ്്(നഴസ്ി
ങ് സ്തപ്ണ്്്, ഗവ.വി
ര്ട്റിയ ആശ്പതത്ി
ജോല്്ം).

വിമല
ആദിച്്നല്്്ർ:പ്്ാക്്ാട്
അെിത്ഭവനിൽപരേത
നായക്ഷണ്ൻക്ട്്ിയ്
ജടഭാേയ്വിമല(73)അ
ന്്േിച്്്. മക്്ൾ:അെി
ത,്അെിത. മര്മക്്ൾ:
സ്ഗന്്ി, ോധാക്
ഷണ്ൻ.

ടി.രാെൻ
രാസത്ാംരോട്്:ആരോ
ഗയ് വക്പ്്് റിട്്.ഉരദ്ോഗ
സ്്ൻശ്േനാട്വടക്്്ന
ട്വിജലമ്റി കലതിവിള
ജതക്്തിൽടി.ോെൻ(64)
അന്്േിച്്്. ഭാേയ്: ജക.വ
ത്്ല (രാസത്ാംരോട്്,
ഐസിഡിഎസ്അങ്്ണ
വാടിഅധയ്ാപിക). മക്്
ൾ:ആർ.അമ്ത്ോജ,്വി.
ആതിേ.മര്മക്്ൾ:അ
രവ്തി,ബിമൽോെൻ.

സിന്്്
മ്ഖത്്ല: ജോല്്ം ജമ
ജത്ൊസക്ാനിങ് സ്്്്ാഫ്
ജെറിരയലമ്ല്്രശ്്േിവീ
ട്്ിൽസ്നിലിജ്്് ഭാേയ്
യം് മ്ളവന കല്്്പ്റ
ത്്്ബിന്്്ഭവൻക്ടം്
ബാംഗവ്മായ സിന്്്
(37)അന്്േിച്്്.

കാർതയ്ായനിയമ്്
പ്ത്രരേി:മ്ടനാംക്ഴി
യിൽ പരേതനായ ോമ
ക്്്റ്പ്്ിജ്്്ഭാേയ്കാർ
തയ്ായനിയമ്് (95) അ
ന്്േിച്്്.

നദ്്ക്മാരൻപിള്്
പേവ്ർ:ക്നയിൽജോ
ച്്ാലം്മ്ട് ജതരക്്വിള
യിൽ സ്ക്മാേൻ പി
ള്്യ്ജട മകൻനദ്്ക്
മാേൻപിള്്(56)അന്്
േിച്്്.ഭാേയ്:തഷലാക്
മാേിഅമ്്.മക്്ൾ:നി
ഷ,നിതിൻ.മര്മക്്ൾ:
തപ്തീഷ,്നിമയ്.

ജോപിനാഥൻപിള്്
ജോട്്ിയം:വടരക്്തമല
ക്്ാട്എൽ.െിഭവനിൽ
രോപിനാഥൻ പിള്്
(70) അന്്േിച്്്. ഭാേയ്:
ലീലാമണി. മക്്ൾ:അ
നിൽക്മാർ, മിനി, സ
െി.മര്മക്്ൾ:േമയ്,പരേ
തനായസബിൻക്മാർ.

അന്്മ്്ജോർജ്
ക്ണ്്റ:എംെിഡിസക്്
ളിന്സമീപംരോട്്്േഴി
കത്്്ക്പവിലാസത്്ി
ൽപരേതനായരോർജ്
ഫിലിപ്്ിജ്്് ഭാേയ്അന്്
മ്്രോർജ്(87)അന്്േിച്്്.
മക്്ൾ:ജക.പി.രോർജ,്മ
റിയംരോർജ,്എലിസബ
ത്്്രോർജ,്വർഗീസ.്ജക.
രോർജ.്മര്മക്്ൾ:ആനി
ലീലരോർജ,് രോഷവ്ാ
രോർജ,്തടറ്്സ്രോർ
ജ,്ആനിഫിലിപ്്്.

സി.സി.ജസവയ്ർ
ജോല്്ം:സവ്ാതന്്്തയ്സമ
േരസനാനിമതിലിൽഎ
േമല്്്ർെിറയിൽസി.സി.
രസവയ്ർ (90)അന്്േിച്്്.
സംസക്ാേംനടത്്ി.ഭാേയ്:
പരേതയായ എം.ഡി.രത്ത
സയ്ാമ്്.  മക്്ൾ:സിന്്്,
സിബ,് സാെൻ (െില്്ാ
രോടതി,ജോല്്ം).മര്മക്്
ൾ:ഡികസ്ൺ,ബിനി.

അന്്മ്്
വാേയ്ാപ്േം:ഇടപ്്േിയാേം
രമരലതിൽ പ്ത്്ൻപറ
മ്്ിൽകിഴരക്്തിൽഉണ്്്
ണ്്ി മത്്ായിയ്ജട ഭാേയ്
അന്്മ്്(85)അന്്േിച്്്.

ബി.എസ.്രാമചനദ്്്ൻപിള്്
കലയര്്ക്ട:് പേവ്ർ
എസഎ്ൻവിെിഎച്്്എ
സ് റിട്്.അധയ്ാപകൻ
ഭാസേയിൽ ബി.എസ.്
ോമെതദ്്്ൻ പിള്് (ോ
മ്സാർ–58)അന്്േിച്്്.
സംസക്ാേം നടത്്ി.
ഭാേയ്: തര്ീെ(അധയ്ാപി
ക,ഗവ.യ്പിഎസ്കല
യര്്ക്ട)്. മക്്ൾ:ആ
േയ്െതദ്്്ൻ, സ്േയ്െതദ്്്
ൻ.മര്മകൻ:സെീഷക്്
മാർ.

ഏലിയാമ്്
ക്മ്്നാട:്പാലമിറ്്ത്്ി
ൽപരേതനായപി.എം.
ഫിലിരപ്്സിജ്്് ഭാേയ്
ഏലിയാമ്് (തങ്്മ്്–87)
അന്്േിച്്്.സംസക്ാേം
പിന്്ീട.്പര്മലതതപ്്
റമ്്ിൽ ക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.് മക്്ൾ: ോജ,് രോ
യ,്ഓമന, രമഴസ്ി,ബീ
ന,ബിെി.മര്മക്്ൾ:വ
ൽസമ്്,ലില്്ിക്്്ട്്ി,രോ
ൺ,തമ്്ി,സണ്്ി,െയിം
സ.്

പി.ഒ.ജോയ്
റാന്്ി:തവക്്ംഗവ.യ്
പിഎസ് റിട്്. ജെഡമ്ാ
സ്്്്ർതവക്്ംപാറാനി
ക്്ൽപി.ഒ.രോയ്(93)
അന്്േിച്്്. ഭാേയ്: റാ
ന്്ി കളേിക്്മ്റിയിൽ
ജപണ്്മ്്. മക്്ൾ: ജെ
സി പി. രോയ,് ജഡ
യസ്ി പി. രോയ,് സി
സിപി. രോയ,്സാബ്
പി.രോയ.്

എം.ജെ.ഉമ്്ൻ
കല്്്പ്്ാറ:മഠത്്്ംഭാഗം
വടക്്്മാരേട്്്മണ്്രച്്
േിൽ എം.ജെ. ഉമ്്ൻ
(94).വരോദേയിൽമക
ൻ ജെറിയാൻ മാരേട്്ി
നജ്റ വസതിയിൽ അ
ന്്േിച്്്.സംസക്ാേംന
ടത്്ി. ഭാേയ് നീരേറ്്്പ്
റം രവങ്്ൽ പരേതയാ
യഏലിയാമ്്.രോസഫ്
ഉമ്്ൻ(വരോദേ),ബാ
ബ് ഉമ്്ൻ (ഫിലാഡൽ
ഫയ്), രോളിഎന്്ിവോ
ണ്മറ്്്മക്്ൾ.മര്മക്്
ൾ:ബീന(റിട്്അധയ്ാപി
ക),ജെസി(ഫിലാഡൽ
ഫയ്),രോളി(യ്ണിയൻ
ബാങ്്്റിട്്.ഉരദ്ോഗസ്്,
വരോദേ),ജെന്്ിത്്ല
രോട്്പ്്്റത്്്റൻെി.

സ്ഭാഷ്
അട്ർ:രമല്ട് ഉതത്ാട
ത്്ിൽസ്ഭാഷ്(50)അ
ന്്േിച്്്.സംസക്ാേംന
ടത്്ി.
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സാരസുയതാരിഷുും
സാരസയ്താമത്രസായനം
ഓരമ്്ശക്്ിവരദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ികളികേരഠനദവകല്്്യ
ങ്്ളമാറന്്്്.
പര്ായത്്ിന് അനസ്രിച്്്
തടിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
വയ്തയ്ാസം വരത്്്ി ശരീരം
അഴകള്്്താക്്ിമാറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ഗര്ാലനറ്്്സ്്ാബക്ള
Sqft65രപ്യക്്്്
കകരളത്്ിൽ

എവിടെയം്എത്്ിച്്്
ടൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈകേജില
േരസുയം
സെയുുാന

െനുുസുപുടുക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅശവ്തി:ആപഗ്ഹിച്്രദവിേഭി
ക്്്ം.ആത്്വിശവ്ാസവം്ഓര്്മശ
ക്്ിയം് പര്വര്്ത്്ന ക്്മതയം്
നിഷക്ര്്ഷയം്വര്്ധിക്്്ം.അവയ്
ക്്മായ രണമിടരാടില്് നിന്്്ം
രിന്്ാറം്.
nഭരണി:ആത്്വിശവ്ാസക്താ്ട്
ക്ടി രരീക്്കയഴ്തം്. സൗഹ്ദ
സംഭാഷണത്്ിന് സാഹചരയ്മ്
ണ്്ാകം്. രേവിധ സൗകരയ്ങ്്
ള്്ക്്ായി രട്്ണത്്ികേക്്് താമ
സംമാറ്്്ം.
nകാര്്ത്്ിക:സന്്ാനസംരക്്ണ
ത്്ാല്് ആശവ്ാസമ്ണ്്ാകം്. സ
ജ്്നസംസര്്ഗത്്ാല്് സദച്ിന്്
കള്്വര്്ധിക്്്ം.ത്പത്ിയായവി
ഷയത്്ില്്ഉരരിരഠനത്്ിന്കച
രം്.
nകരാഹിണി: വാഹനം മാറ്്ിവാ
ങ്്ാന്് തയാൊകം്. ജേകമളയില്്
രകങ്്ട്ക്്്ം. അഭിപര്ായവയ്തയ്ാ
സം രരിഹരിക്്കപ്്ടം്. പര്തികര
ണകശഷിവര്്ധിക്്്ം.
nമകയിരം:വികദശത്്്സ്്ിരതാമ
സമാക്്്ന്്തിന്ള്്അന്മതിക്്്
അകരക്്നല്്കം്.ഊഹകച്്വട
ത്്ില്് വിജയിക്്്ം. വയ്വസ്്ക
ള്്ക്്തീതമായിപര്വര്്ത്്ിക്്്ം.
nതിര്വാതിര:ക്ടം്െത്്ില്്ആ
ഹ്്ാദ അന്്രീക്്ം ഉണ്്ാകം്. ഗ്
കഹാരകരണങ്്ള്്മാറ്്ിവാങ്്്വാ

നിടവരം്. പര്വര്്ത്്നവിജ
യത്്ാല്് പ്തിയ രദ്്തി
കയപ്്റ്്ിപ്നരാകോചിക്്്ം.
nപ്ണര്്തം:സ്ഹ്ത്്ഹാ
യഗ്ണംഉണ്്ാകം്.യാപത്ാ
കല്്ശത്്ാല്്നിശ്്ിതസമയ
ത്്് ഒര് കാരയ്വം് സാധി
ക്്്കയില്്.സമകാേിനസംഭവങ്്
കളാട്പര്തികരിക്്്ം.
nപ്യം:താരതകമ്യനക്െഞ്്വി
േക്്്ഭ്മിവാങ്്്വാനിടവരം്.സാ
കങ്്തികകാരണങ്്ളാല്്യാപത്മാ
റ്്ികവക്്്ം.മഹദ്വയ്ക്്ികകളരരി
ചയകപ്്ട്വാനവസരമ്ണ്്ാകം്.
nആയിേയ്ം:പര്തയ്്രകാരംകചയ്
വാന്്സാധിക്്്ം.രിത്സവ്ത്്്വി
ലര്ന കചയാന്് തീര്മാനിക്്്ം.
ആത്്ാര്്ഥമായി പര്വര്്ത്്ിക്്ാന
സന്്ദ്്നാകം്.
nമകം:സമാനരദ്്തികളില്്വിജ
യിക്്്ം. ആപഗ്ഹസാേേയ്മ്ണ്്ാ
കം്.വയ്വസ്്കള്്രാേിക്്്ം.മന
സകന്ാ്ഷമ്ണ്്ാകം്.
nപ്രം:ആപഗ്ഹനിവ്ത്്ിക്്്അ
പശ്ാന്്രരിപശ്മംകവണ്്ിവരം്.സാ
മ്്ത്്ികപക്യവിപക്യങ്്ളില്്വള
കരസ്ക്്ിക്്ണം.പര്കോഭനങ്്ളി
ല്്അകകപ്്ടര്ത.്
nഉപത്ം:സജീവസാന്്ിദ്്്യത്്ില്്
സര്്വകാരയ്വിജയമ്ണ്്ാകം്.ആ
പഗ്ഹസാേേയ്മ്ണ്്ാക്കമങ്്ിലം്

അഹംഭാവംഉകരക്്ിക്്ണം.
nഅത്്ം:ഊഹകച്്വടത്്ില്്സാ
മ്്ത്്ികകനട്്മ്ണ്്ാകം്. ഗ്ഹനി
ര്്മാണപര്വര്്ത്്നങ്്ള്് ത്ടങ്്ി
കവക്്്ം.കതടിവന്്സൗഭാഗയ്ംസ
ര്്വാത്്നാസവ്ീകരിക്്്ം.
nചിപത്:ശമ്്ളവര്്ധനവ്മ്ന്്കാേ
പര്ാെേയ്ക്താ്ട്ക്ടി േഭിക്്്ം.
ആത്്വിശവ്ാസവം്കാരയ്നിര്്വഹ
ണശക്്ിയം് വര്്ധിക്്്ം. നറ്
കക്്ട്പ്്ില്്വിജയിക്്്ം.
nകചാതി: പര്വര്്ത്്നരഹിതമായ
സ്്ാരനംവിലര്നകചയം്.അവയ്
ക്്മായ രണമിടരാട്കളില്് നി
ന്്്ംരിന്്ാറം്.വീഴച്കള്ണ്്ാവാ
കതസ്ക്്ിക്്ണം.
nവിശാഖം:നിശ്്യദാര്്ഢയ്ക്താ്
ട്ക്ടിപര്വര്്ത്്ിച്്ാല്്േക്്്യപര്ാ
പത്ിയ്ണ്്ാകം്.പര്വ്ത്്ിമണ്്േ
ങ്്ളില്് നിന്്്ംസാമ്്ത്്ികപ്
കരാഗതി ഉണ്്ാകം്. കാേത്്ിക്്്
മാറ്്ങ്്ള്്ഉള്്കക്ാ്ള്്ാന്്നിര്്െ
ന്്ിതനാകം്.
nഅനിഴം:െന്്്വിക്്്രിെന്്ാ

ളാകഘാഷത്്ില്് രകങ്്ട്ക്്്ം.
സ്ക്തകര്്മങ്്ള്്ക്്്ംധര്്മപര്
വ്ത്്ികള്്ക്്്ം സര്്വാത്്നാ
സഹകരിക്്്ം.വിജ്്ാനങ്്ള്്
ദകമാറ്വാനവസരമ്ണ്്ാകം്
nത്കക്്ട്്: കമേധികാരിയ്കട
പര്തിനിധിയായി പര്വര്്ത്്ി
ക്്ാന അവസരമ്ണ്്ാകം് .പര്വ
ര്്ത്്നദവകേയ്ംരരിഹരിക്്ാന
വിദഗക്ദ്ാ്രകദശംകതടം്.മംഗളക
ര്്മങ്്ള്്ക്്്കനത്തവ്ംനല്്കം്
nമ്േം: ഈശവ്രപര്ാര്്ഥനകളില്്
ആപഗ്ഹസാേേയ്മ്ണ്്ാകം്. കതാ
ഴില്്രരമായിദ്രയാപത് കവണ്്ിവ
രം്.വിതരണകമഖേകമച്്കപ്്ടം്.ഉ
ദാസീനമകനാഭാവം ഉകരക്്ിക്്
ണം.
nപ്രാടം:വയ്വസ്്കള്്രാേിക്്ാ
ത്്കജാേിക്്ാകരരിരിച്്്വിടം്.ഭ
ക്്ണസ്ഖക്്്െവിനാല്്നിപദ്ാഭം
ഗംഅന്ഭവകപ്്ടം്.ശ്ഭകര്്മങ്്
ള്്ക്്്ള്് യാപത്മാറ്്ികവക്്്ം. ജാ 
മയ്ംനില്്ക്്ര്ത.്
nഉപത്ാടം: ഗ്കഹാരകരണങ്്ള്്
മാറ്്ിവാങ്്്ം.ഈശവ്രആരാധനാ
കളാല്് മാനസികസംഘര്്ഷത്്ി
ന്ക്െവ്കതാന്്്ം.വയ്വസ്്കള്്
രാേിക്്്ം.
nതിര്കവാണം:വയ്വസ്്കള്്രാ
േിക്്ാനകഠിനപര്യതന്ംകവണ്്ി
വരം്. അഹംഭാവം ഉകരക്്ിക്്

ണം.ഏകെക്്്കെപ്ര്്ത്്ിയാക്്ി
യഗ്ഹത്്ില്്താമസിക്്ാനതീര്
മാനിക്്്ം.
nഅവിട്്ം:പര്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്പ്
തിയആശയങ്്ല്്കകണ്്ത്്്ം.ക
ര്്മകമഖേകളില്് ഉണര്്വ് ഉണ്്ാ
കം്.വികരാധികളായിര്ന്്രേരം്
മിപത്ങ്്ളായിത്്ീരം്.
nചതയം:ഗ്കഹാരകരണങ്്ള്്മാ
റ്്ിവാങ്്്ം.രരിപശ്മസാേേയ്മ്ണ്്ാ
കം്. ദാമ്്തയ്സൗഖയ്വം്ക്ടം്െ
ത്്ില്് സവ്സ്്തയം് സമാധാന
വം്ഉണ്്ാകം്.
nപ്കരാര്ട്്ാതി:പ്പത്ക്്്അമിത
കചേവിന്നിയപന്്്ണംഏര്്കപ്്ട്
ത്്്ം. വിതരണകമഖേയില്് ഉണ
ര്്വ് ഉണ്്ാകം്. ആപഗ്ഹസാേേയ്
ത്്ിനായിഅപശ്ാന്്രരിപശ്മംകവ
ണ്്ിവരം്.
nഉപത്ട്്ാതി: അന്ക്േമാക്കമ
ന്്് പര്തീക്്ിച്്കാരയ്ങ്്ള്് പര്തി
ക്േമാകം്. വാതനാഡീ കരാഗങ്്
ള്്ക്്് ആയ്ര്്കവദചികിത്് ത്ട
ങ്്്ം. സാമ്്ത്്ികവിഭാഗത്്ില്്
ക്ട്തല്്പശ്ദ്്കകപദ്്്ീകരിക്്്ം.
nകരവതി:കടംവീട്്്വാനായിഭ്മി
വിലക്്്ാനതയാൊകം്.അസ്്ാന
ത്്്ള്്വാക്്്കള്്അെദ്്മായി
ത്്ീരം്. വാഹനാരകടത്്ില്് നി
ന്്്ംരക്്കപ്്ടം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബുെഹുുബുശീ കാണിപുുയുുുർ
ൊരായണനെമുുുതിരിപുുാടു

ഓണലൈനപഠനത്്ിന്യ്ജിസി

സാമ്ഹികഅകേംരാേിച്്്കൊണ്്്ംവീട്കളിലം്/കോസ്്്്ല്
കളിലം്താമസംരരിമിതകപ്്ട്ത്്ികൊണ്്്മ്ള്്പര്തികോധ
മ്ന്്കര്തല്്നടരടികളില്കടസംയ്ക്്മായികൊവിഡ-്19
കനതികരകോരാടാകമന്്്വിദയ്ാര്്ത്്ികകളയം്അദ്്്യാരകകര
യം്കത്്ില്കടഅഭിസംകോധനകചയത്്കൊണ്്്യ.്ജി.സി.
രെഞ്്്.ഓണ്്ദേന്്രഠനത്്ികേര്്കപ്്ട്്്കൊണ്്്ഈസമ
യംഉല്്പ്്ാദനക്്മമായിഉരകോഗിക്്ാകമന്്്യ.്ജി.സിച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.അദ്്്യാരകര്്ക്്്ം വിദയ്ാര്്ത്്ികള്്ക്്്ംസര്്വകോശാ
േഗകവഷകര്്ക്്്ംതങ്്ള്കടഅെിവിനക്െചപക്വാളങ്്ള്്വി
ശാേമാക്്ാന്്എം.എച്്്.ആര്്.ഡി,യ.്ജി.സി,അതിനക്െഅന്്
ര്്സര്്വകോശാേകകപദ്്്ങ്്ള്്(ഐ.യ.്എസ്കള്്)-ഇന്്േ
രക്മഷന്്ആനറ്്ദേപെ്െികനറ്്്വര്്ക്്്(ഐ.എന്്.എഫ.്എല്്.
ഐ.െി.എന്്.ഇ.ടി)കണ്്കൊര്്ഷയ്ംഓഫ്എഡയ്്കക്്ഷണല്്
കമ്്്യ്ണികഷന്്എന്്ിവയ്കടനിരവധിഐ.സി.ടിസംരംഭങ്്
ള്്േഭയ്മാണ.്ചിേഐ.സി.ടിസംരംഭങ്്കളക്്്െിച്്്ംഅവയ്
കടേിങ്്്കള്്സംെന്്ിച്്്മ്ള്്വിവരങ്്ള്്ച്വകടകചര്്ക്്്
ന്്്:

1.സവ്യം-ഓണ്്ലൈന്്ജോഴ്സ്കള്്:
https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html/
മ്മ്്്സവ്യംകവദിയില്കടേഭയ്മായിര്ന്്മികച്്രഠനവിഭവ
ങ്്ള്്ഇകപ്്ള്്ഏകൊര്രഠിതാവിനം്രജിസ്കപ്ടഷന്്ഇല്്ാ
കതസൗജനയ്മായികാണാനാകം്.

2020 ജന്വരികസമസ്്്്െിന്സവ്യത്്ില്്(swayam.gov.in)രജി
സ്്്്ര്്കചയത്ിട്്്ള്്വിദയ്ാര്്ത്്ികള്്/രഠിതാക്്ള്്ക്്്അവര്കട
രഠനംസാധാരണകോകേനടത്്ാം.

2.യ.്േി.സി./പി.േിജോക്്്സ:്
http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/moocs_courses.php/
സവ്യംയ.്ജി,രി.ജി(അനദ്്്യാരക),ആര്്ദക്്വഡ്്കൊഴ്
സ്കളികേരഠനസാമപഗ്ികള്്.

3.ഇ-പി.േിപാഠശാൈepgp.inflibnet.ac.in/സാമ്ഹികശാ
സപ്ത്ംആര്്ട്്്സ,്ദേന്്ആര്്ട്്്സ,്മാനവികശാസപ്ത്ം,രരി
സ്്ിതി,ഗണിത്ശാസപ്ത്ംത്ടങ്്ിഎഴ്രത്വിഷയങ്്ളികേ
െിര്ദാനന്്രകൊഴ്സ്കള്്ക്്്ഉന്്തനിേവാര മ്ള്്കരിക്്്
ോധിഷഠ്ിത,സംകവദനാത്്കഇ-ഉള്്ടക്്ംഅടങ്്ിയിട്്്ള്്
23,000കോഡയ്്ള്കള്്ഇ-രി.ജിരാഠശാേയില്്േഭയ്മാണ.്

4.യ.്േി.വിഷയങ്്ളില്്ഇ-കണ്്നറ്്ജോഴ്സ്മവയര്്:ഇ-ഉ
ള്്ടക്്കൊഴ്സ്കവയര്്87അണ്്ര്്പഗ്ാജയ്്കവറ്്്കൊഴ്സ്ക
ള്്ക്്്24,110ഇ-ഉള്്ടക്്കോഡയ്്ള്്സി.ഇ.എസ്കവബ്ദസറ്്ി
ല്്(http://cec.nic.in/)േഭയ്മാണ.്

5.സവ്യംതപ്ഭ(:https://www.swayamprabha.gov.in/)ആര്്ട്്്സ,്
സയന്്സ,്കൊകമഴ്സ,്കരര്്കോമിംഗ്ആര്്ട്്്സ,്സാമ്ഹിക
ശാസപ്ത്ംമാനവികവിഷയങ്്ള്്,എഞ്്ിനീയെിംഗ,്സാകങ്്തി
കവിദയ്,നിയമം,കമഡിസിന്്,ക്ഷിത്ടങ്്ിദവവിദ്്്യവിഷയ
ങ്്ള്്ക്്്ഉന്്തനിേവാരത്്ില്ള്്വിദയ്ാഭയ്ാസകരിക്്്ോടി
സ്്ാനത്്ില്ള്്കൊഴ്സ്ഉള്്ടക്്ം32ഡി.ടി.എച്്്ചാനല്ക
ള്കടക്ട്്ായമ്യില്കടരാജയ്ത്്്അകങ്്ളമികങ്്ളംരഠന
ത്്ിന്താല്്പ്്രയ്മ്ള്്എല്്ാഅദ്്്യാരകര്്ക്്്ംവിദയ്ാര്്ത്്ിക
ള്്ക്്്ംരൗരന്്ാര്്ക്്്ംേഭയ്മാക്്്ന്്്.ഈചാനല്കകളല്്ാം
സൗജനയ്മാണ.്നിങ്്ള്കടകകെിള്്ഓപ്്കെറ്്ര്്മ്കഖനഅവ
േഭയ്മാക്്ാവ്ന്്ത്മാണ.്

6.സി.ഇ.സി-യ.്േി.സിയ്ടയ്്ബ്ചാനല്്:
:(https://www.youtube.com/user/cecedusat)വിവിധവിദയ്ാഭയ്ാസ
കരിക്്്ോടിസ്്ാനത്്ില്ള്്േകച്റ്കള്്തീര്്ത്്്ംസൗജനയ്
മായിേഭയ്മാക്്്ന്്്.

7.ജേശീയഡിേിറ്്ല്്ലൈതബ്റി:-https://ndl.iitkgp.ac.in// വിശാ
േമായഅക്്ാദമികഉള്്ടക്്ത്്ിനക്െവിവിധര്രത്്ില്ള്്
ഡിജിറ്്ല്്കേവെ.

8.ജോദഗ്ംഗാ::https://shodhganga.inflibnet.ac.in//ഗകവഷക
വിദയ്ാര്്ത്്ികള്്തങ്്ള്കടരിഎച്്്.ഡിക്്്കവണ്്ിസമര്്പ്്ിച്്
2,60,000ഇേക്കപ്ടാണിക്തീസീസ്കള്കടയം്കഡസര്്കട്്ഷന്
കള്കടയം്ഡിജിറ്്ല്്കേവെ.രണ്്ിതസമ്ഹത്്ിനാകകഇ
തിനക്െ്േഭയ്തഉെപ്്്വര്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

9.ഇ-ജോദ്സിന്്്https://ess.inflibnet.ac.in//വേിയഎണ്്ം
പര്സാധകരിലം്സമ്്ാദകരിലം്നിന്്്ള്്നിേവില്ള്്തം്
അകൊകോപ്്ംപഗ്ന്്കശഖരണംതടത്്ിയിട്്്ള്്ത്മായവിവി
ധവിഷയങ്്ളികേ15,000കൊടിയികേകെസ്ക്്്മമായിഅവ
കോകനംകചയത്കജര്്ണല്കള്്,പഗ്ന്്സ്ചിക,അവേംെക
ങ്്ള്്,വസത്്താരരമായഅടിസ്്ാനവിവരങ്്ള്്എന്്ിവ
അംഗതവ്സ്്ാരനങ്്ള്്ക്്്േഭയ്മാകം്.

10.വിേവ്ാന്്:https://vidwan.inflibnet.ac.in//രാജയ്കത്്നിപ്ണര്്
മ്തല്്സ്ക്്്മവിശകേര്കടയം്,ദീര്്ഘവീക്്ണമ്ള്്സഹ
കാരികള്്,േണ്്ിംഗ്ഏജന്്സികള്കടനയര്രകര്്ത്്ാക്്ള്്,
ഗകവഷകര്്,രണ്്ിതന്്ാര്്എന്്ിവരടക്്ംവിദഗധ്ര്കടവിവര
കശഖരണംേഭയ്മാക്്്ന്്്.വിദഗധ്ര്കടവിവരാടിത്്െവിപ്േ
മാക്്ാന്്ോക്്ല്്റ്്ിഅംഗങ്്ള്്വിദവ്ാന്്കോര്്ട്്േില്്രജിസ്്്്ര്്
കചയ്്ാന്്അഭയ്ര്്ത്്ിക്്്ന്്്.
എകന്്ങ്്ിലം്ക്ട്തല്്വിവരങ്്കോവയ്ക്്തകോകവണ
കമങ്്ില്്യ.്ജി.സി,ഐ.എന്്.എഫ.്എല്്.ഐ.െി.എന്്.ഇ.ടി,
സി.ഇ.സിഎന്്ിവയ്മായി
eresource.ugc@gmail.com,eresource.inflibnet@gmail.com,
eresource.cec@gmail.com എന്്ീഇ-കമയില്്വിോസങ്്ളില്്െ
ന്്കപ്്ട്ക.

ഭയകുുണുുആശവുസികുുാം,
സോവിഡിസെകോലുുപുുികുുാനുുമരുനുുുകളുുഒരുങുുുനുുു
കകാകൊണഭീതിയാണ്എന്്്മര്ന്്്വരം്എന്്കാത്്ിരിപ്്ിോണ്ജ
നം.രരീക്്ണങ്്ള്്ഇനിയം്നീളം്എന്്്വിേ
യിര്ത്്ലം്വരം്.എങ്്കനമഹാമാരികയപര്
തികരാധിക്്ാന്്സാധിക്്്ംഎന്്് കര്ത്ന്്
സാധാരണക്്ാര്്ക്്്ആശവ്ാസം രകര്ന്്താ
ണ്കസാളിഡാരിറ്്ിരരീക്്ണം.കൊവിഡ്19
കോഗികകളചികിത്്ിക്്ാന്്കഴിയ്കമന്്്കര്
ത്ന്്വിവിധയിനംചികിത്്ാരീതികകള/മര്
ന്്്കകളകോകകമമ്്ാടം്ആയിരക്്ണക്്ിന്
കോഗികളില്്രരീക്്ിച്്്കോക്്ാന്്ഉകദ്്ശിച്്്
കോകാകോഗയ്സംഘടനആരംഭിച്്ിട്്്ള്്ബ്ഹ
ദ്രദ്്തിയാണ്കൊളിഡാരിറ്്ി.വിവിധരാജയ്
ങ്്ളില്്ആയിരക്്ണക്്ിന്കോഗികകളസന്്
ദ്്രാക്്ിനടത്്്ന്്വിപ്േമായആകോളരരീ
ക്്ണം.വിവിധശാസപ്ത്ജ്്ര്്ഡസന്്കണ
ക്്ിന് സംയ്ക്്ങ്്ള്് നിര്്കദശിച്്ിര്കന്്ങ്്ി
ലം്നാല്തരത്്ില്ള്്മര്ന്്്കളാണ്ഇവികട
രരികോധിക്്്ന്്ത.്സാധാരണഗതിയില്്ഡ
െിള്്ദല്്ന്്ഡ്രീതിയിോണ്ഇത്്രംരരി
കോധനക ള്്നടത്്്ക.ഇതാണ്ഏറ്്വം്യ്
ക്്ിപ്ര്്വകമങ്്ിലം്അത്ഏകെസമയവം്വിഭ
വങ്്ളം്കവണ്്സങ്്ീര്്ണപര്പക്ിയയാണ.്
സമയംോഭിക്്ാന്്കവണ്്ിേളിതമായമകറ്്
ര്രീതിയാണ്ഇത്്വണഅവേംെിക്്്ക.ഇ
കപ്്ഴകത്് പര്കത്യക സാഹചരയ്ത്്ില്് ചികി
ത്്ാരംഗത്്്ള്്വര്കടസമയംഅതിനായികച
േവാകക്്ണ്്തില്്എന്്താണ്ഇതികന്െ്ഗ്ണം.
ഇതില്്രകങ്്ട്ക്്്ന്്ഓകോകോഗിയ്കടയം്ചി
േവിവരങ്്ളം്സമ്്തരപത്വം് കോകാകോഗയ്
സംഘടനയ്കട കവബ്ദസറ്്ില്്അപ് കോഡ്
കചയ്്ണം.ത്ടര്്ന്്്ഏത്മര്ന്്്കള്്നല്്കണ
കമന്് നിര്്കദശം േഭിക്്്ം. ത്ടര്് കോകയ്്കമ 
കനെഷന്കള്് എല്്ാം തകന്് ഒഴിവാക്്ിയിരി
ക്്്കയാണ.്ഒട്വില്്കോഗിസ്ഖംപര്ാരിച്്്ആ
ശ്രപത്ിവിട്കകോഅകല്്ങ്്ില്്കോഗത്്ാല്്മ
രിച്്് കോവ്കകോകചയ്്്കപ്്ള്്ആ തീയതി
കവബ്ദസറ്്ില്് കചര്്ത്്ാല്് കോേിപ ്ര്്ത്്ി
യായി.ആയിരക്്ണക്്ിന്കോഗികകളസംെ
ന്്ിച്്്േഭിക്്്ന്്വിവരത്്ില്്നിന്്്മര്ന്്്ക
ള്കട പര്കോജനംസംെന്്ിയായശാസപ്ത്ീയ

നിഗമനങ്്ളികേത്്്ം. കൊളിഡാരിറ്്ി
(SOLIDARITY)രരീക്്ണത്്ിന്വികധയമാക്്്
ന്്മര്ന്്്കള്്പര്ധാനമായിനാകേണ്്മാണ.്

കല്്കോകവ്ിന്്സംയ്ക്്ങ്്ള്്
1940കള്്മ്തല്്മകേെിയകക്്തികരേേപര്ദ
മായിഉരകോഗിക്്്ന്്മര്ന്്ാണ്കല്്കോകവ്ി
ന്്.ന്റ്്ാണ്്്കള്്ക്്്മ്കമ്്തകന്്കരറ്വികേ
തകദ്്ശീയര്്ഇത്രനികക്്തികരഉരകോഗിച്്ിര്
ന്്്.സികക്്ണഎന്്കചടിയ്കടകൊേിയില്്
നിന്്ാണ്ഇതടങ്്ിയമര്ന്്്എട്ത്്ിര്ന്്ത.്
രിന്്ീട്1934ല്്ചിേജര്്മന്്ശാസപ്ത്ജ്്ര്്ഇ
തില്് നിന്്് കല്്കോകവ്ിന്്എന്്സംയ്ക്്ം
കവര്്തിരികച്്ട്ത്്്. രണ്്ാം കോകമഹായ്ദ്്
കാേത്്്മകേെിയകക് ്തികരഇത്വളകരേേപര്
ദമാകണന്്് കകണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്് ഇ
ന്്്യയ്ള്്പ്്കടയ്ള്്രാജയ്ങ്്ളില്്ഇത്വയ്ാരക
മായിഉരകോഗിച്്്വര്ന്്്.

2020 ജന്വരിയില്്തകന്്ദചനീസ്ശാ
സപ്ത്ജ്്ര്്ഇത്കൊവിഡികനതികരേേപര്ദ
മാകോഎന്്രരികോധനത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.
പര്ാഥമികേേങ്്ള്്അന്സരിച്്്കൊവിഡികന

ത്്്ടര്്ന്്്ണ്്ാക്ന്്നയ്്കോണിയകഭദമാക്്ാ
ന്് കല്്കോകവ്ിന്് കോസ്കേറ്്് എന്് സംയ്
ക്്ംസഹായകരമാണ.്
ദചന,ദക്്ിണകൊെിയ,ഇറ്്േിഎന്്ിവി
ടങ്്ളികോകക്്കൊവിഡികനചികിത്്ിക്്ാന്്
ഇത്രകോഗിക്്ാന്്അന്മതിയ്ണ്്്.എന്്ാല്്
അകൊകോപ്്ംതകന്്ഹ്കപ്ദാഗം,പര്കമഹംഎ
ന്്ിവഉള്്വര്്ക്്്ഇത്കോശമായരാര്്ശവ്േേം
ഉണ്്ാക്്്ന്്തായം്കകണ്്ത്്ി.രിന്്ീട്ദഹ
കപ്ഡാക്സിന്്കല്്കോകവ്ിന്്എന്്സംയ്ക്്ം
ക്െച്്്ക്ടിഅഭികാമയ്മാകണന്്്കകണ്്ത്്ി
യിട്്്ണ്്്.ഈമര്ന്്ിന്കവണ്്ിഅകമരിക്്ഇ
ന്്്യന്്കമ്്നികകളസമീരിച്്തായം്വാര്്ത്്
യ്ണ്്്.

കോപിനാവിര്്(lopinavir),
റിടൊകോവിര്്(ritonavir)
ഇത്ക്െച്്്കാേമായിവിവിധരാജയ്ങ്്ളില്്
എച്്്.ഐ.വി.(എയഡ്്സ)്ചികിത്്ക്്്ഉരകോ
ഗിച്്്വര്ന്്മര്ന്്ാണ.്ഇത്ദചനഏതാണ്്്
200കൊവിഡ്കോഗികളില്്രരീക്്ിച്്ിര്ന്്്.
എന്്ാല്്േേംഅപത്ആശാവഹമായില്്.  ര

കക്്ഇന്്്യയിലം്കൊവിഡ്കോഗികളില്് പര്
കോഗിച്്ത്രണ്്്ംനിേവില്്വിജയമാണ.്രണ്്്
വയ്ക്്ികളം് വികദശികളായിര്ന്്്.  ഇതികന
യം്കോകാകോഗയ്സംഘടനവിശദമായരഠന
ങ്്ള്്ക്്ായിതിരകഞ്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.

എച്്്.ഐ.വി.മര്ന്്്+
ഇനറര്്ടെകോണ്്ബീറ്്
കമല്്സ്ചിപ്്ിച്്ആനെിദവെല്്മര്ന്്്ക
ള്്ക്്്പ്െകമഇനെര്്കേകോണ്്െീറ്്തന്്ാപത്
കള്്ക്ടികചര്്ത്്മകറ്്ര്കചര്വഇകപ്്ള്്ത
കന്്സൗദിഅകെെയ്യില്്രരീക്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.
ഇത്് കൊളിഡാരിറ്്ി കപ്രാജക്്ിലം് ഉള്്കരട്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇത്എകോളദവെസികനകൊല്്രിക്്ാ

ന്് കവണ്്ിവികസിപ്്ികച്്ട്ത്് മര്ന്്ാണ.്എ
ന്്ാല്്െിപ്്ല്്ിക്്്ഓഫ്കൊംകോയില്്ഇത്എ
കോളകക്്തികരേേപര്ദമായില്്.കഴിഞ്്ദിവ
സങ്്ളില്്യ.്എസ.്എ.യില്്ഈ മര്ന്്് കൊ
കോണകക്്തികരേേപര്ദമാകണന്്്കണ്്തികന
ത്ടര്്ന്്്കോകാകോഗയ്സംഘടനവിപ്േമായര
രീക്്ണങ്്ള്്ക്്ായിതിരകഞ്്ട്ക്്്കയാണ.്

WHOവികനെഈരരീക്്ണരരിരാടിഏ
കറ്്ട്ത്്് കൊണ്്് പേ്ാന്്സ,്പെ്ിട്്ന്്, ജര്്മനി,
കെല്്ജിയം,േക്സംെര്്ഗ,്സ്കരയിന്്,കനത
ര്്ോന്്ഡ്സ്എന്്ീരാജയ്ങ്്ളിദേ3200കോഗി
കകളഉള്്കപ്്ട്ത്്ിയ്കോപ്്ില്്മാര്്ച്്്22ന്ര
രീക്്ണംആരംഭിച്്് കഴിഞ്്്എന്്ാണ് െി
കപ്്ര്്ട്്് കചയ്്കപ്്ട്ന്്ത.് ഇതികനെ ഭാഗമായ
കല്്ങ്്ിലം്ജപ്്ാനില്്ഫ്ല്വികനതിരായിവിക
സിപ്്ിച്്തം്ദചനയില്്കോഗികള്്ക്്്നല്്കി
യകേവിരിെവിര്്എന്്ഒരൗഷധംജപ്്ാന്്ര
രീക്്ണവികധയമാക്്്ന്്്ണ്്കപ്ത.
ഈശാസപ്ത്രരീക്്ണങ്്ള്്വിജയിച്്ാല്്ച
രിപത്ത്്ികേഏറ്്വം്വയ്ാരനസാധയ്തയ്ള്്
COVID 19 കനനിയപന്്്ണവികധയമാക്്ാം.

(വിവരങ്്ള്്ക്്്കടപ്്ാട്മെഡിക്്ല്്സയ
ന്്സ്ജേര്്ണ്്ല്കള്്,ശാസതര്സാഹിരയ്പരി
ഷത്്്)

ഡ ൽ ഹി യെ 
നി ശ്് ല മാ ക്്ി 
യൊ ഹോ ണ 
സ്ധീര്്നാഥ്
""ഈനാടിനികതന്്്രറ്്ി....?''വിെ
യാര്്ന്്ശബ്്ത്്ില പര്ശസത്വാ
ര്്ത്്ാഅവതാരകനകഗാരനഒര്
രരസയ്ത്്ിനായിരെഞ്്്വച്്വാ
ചകംകാത്കളില്്ഇകപ്ാ്ള്്നിെയ്
കയാണ.്രാജയ്തേസ്്ാനമായഡ
ല്്ഹിപ്ര്്ണമായം് നിശ്്േമായി
രിക്്്ന്്്. രാജയ്വയ്ാരകമായി ക
ര്്േയ്്കളം്ഭാരത്െന്്്കളം്രണി
മ്ടക്്്കളം്കഴിഞ്്25വര്്ഷത്്ി
നിടയികേ ഡല്്ഹി വാസത്്ിനിട
യില്്എപത്കയാ.ഇക്്ാേത്്ിനിടയി
ല്്ഒരിക്്ല്്കരാലം്അകതാന്്്ം
ഡല്്ഹിയില്്അന്ഭവിച്്ിട്്ില്്.

2020 ത്ടങ്്ിയത്മ്തല്്ഡല്്ഹി
യ്കടനിെംമാെിത്്്ടങ്്ിഎന്്്കവ
ണംകര്താന.സിഎഎ,എനആ
ര്്സിസമരങ്്ള്്കണ്്്കകാണ്്ാണ്

പ്ത്വര്്ഷം ആരംഭിച്്ത്തകന്.്
ത്ടര്്ന്്്ഡല്്ഹിയില്്വര്്ഗീയക
ോരമ്ണ്്ായി. ഇകപ്ാ്ള്് കകാകൊ
ണയാണ്രാജയ്കത്്വിെങ്്േിപ്്ിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്കകാകൊണയ്കടഗൗര
വംപര്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്കോദിയം്
ആകരാഗയ്പര്വര്്ത്്കരം്വിളിച്്്ര
െഞ്്്കൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.രാജയ്ം21
ദിവസംകോക്്്ഡൗണ്്പര്ഖയ്ാരിച്്ി
ട്്്ംഅതിക്്്ഗൗരവംചിേരക്്്മന
സിോക്ന്്ില്്. ""ഈ നാടിനികത
ന്്്രറ്്ി''എന്്വാചകംവീണ്്്ംഓ
ര്്ക്്്ന്്ത്അത്കകാണ്്ാണ.്
കകാകൊണദവെസ്ജാതികയാ,
മതകമാ,രാപട്്്ീയകമാ,പര്വാസികയാ,
വികദശികയാ,അഭയാരഥികയാ,സവ്
കദശികയാ, മാംസാഹാരികയാ, സ
സയ്ാഹാരികയാഎക്ന്ന്്്ം കനാ
ക്്ിയല്്പര്കവശിക്്്ന്്ത.്ഇന്്്യയി

ല്്ഇപത്കരര്്ക്്്കരാഗംസ്്ി രീകരി
ച്്്, ഇപത് കരര്് നിരീക്്ണത്്ിോ
ണ്എന്്്ള്്കണക്്്കളാണ്വ
ര്ന്്ത.്ഇതില്്കമല്്പ്്െഞ്്എല്്ാ
വിഭാഗംആള്കളം്ഉകണ്്ന്്രര
മാരഥംനാംതിരിച്്െികയണ്്താണ.്
കകാകൊണദവെസില്്നിന്്്ന
മ്്ള്് രക്്കരടണകമങ്്ില്്, നാടി
കനരക്്ിക്്ണകമങ്്ില്്നമ്്ള്്ത
കന്്തീര്മാനിക്്ണം.സവ്യംശ്
ചിതവ്ംരാേിച്്്ം,സാമ്ഹയ്അകേം
രാേിച്്്ംഅത്സാധിക്്്ം.
രാജയ്കത്്എല്്ാസംസ്്ാനങ്്
ളം്കരാകേഡല്്ഹിയം്നിശ്്േമാ
ണ.്വര്ന്്21ദിവസംഅങ്്കനത
കന്്യാകം്.ജനതാകര്്േയ്്മ്തല്്
ജനങ്്ള്്സവ്യംമനസിോക്്ിത്്്
ടങ്്ിഎന്്്കര്തണം.
ഡല്്ഹിയികേ അതിര്്ത്്ികള്്

അടച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഡല്്ഹികമ
കപ്ോയം്തീവണ്്ികളം്കസവനംനി
ര്്ത്്ി. രാജയ്കത്്ഏറ്്വം് വേിയ
വിമാനത്്ാവളമായ ഡല്്ഹി അ
ന്്ാരാഷ്പട് വിമാനത്്ാവളത്്ില്്
യാപത്ാവിമാനങ്്ള്്ഇെങ്്്കകയാ,
പ്െകപ്്ട്കകയാകചയ്്്ന്്ില്്.തിര
കക്്െിയനിരത്്്കള്്ശ്നയ്മായി.
ജനങ്്ള്്അപത്കണ്്്ഭയന്്്ഉള്്വ
േിഞ്്ിരിക്്്ന്്്. കതര്വ്കളില്്
ഡല്്ഹികോേീസിക്്്ൊരികക്്
ഡ്കള്് കാണാം. രരികശാധനയ്
ണ്്്. യാപത്യക്്്് ഉചിതമായ കാര
ണംഉണ്്ാകണം.
ദവെസ്കകളമന്ഷയ്ര്്തകന്്
സൃട്്ിച്്്ആയ്ധമാക്്ിത്ടങ്്ിയിട്്്
കാേംഏകെആയിട്്ില്്.അത്ദക
വിട്്കളിയായിരിക്്്കമന്്്കോകാ
കരാഗയ്സംഘടനമ്നപ്താക്്ീത്

കചയത്ിട്്്ണ്്്.ക്കെവര്്ഷങ്്ളായി
രേകരര്കളില്്കോകത്്ിക്്്ര
േഭാഗങ്്ളിലം്രേരേദവെസ്
കള്്ഏകെമന്ഷയ്ജീവന്കകളട്
ത്്അന്ഭവമ്ണ്്്.രകക്്കോകം
മ്ഴ്വനവയ്ാരിച്്കകാകൊണദവ
െസിക്്്യഥാരഥഉെവിടംഇനിയം്
കണ്്്രിടികക്്ണ്്ിയിരിക്്്ന്്്.
ദചനയില്്കകാകൊണദവെ
സികനരിടിച്്്കകട്്ിയതിന്രിന്്ാ
കേമകറ്ാ്ര്ദവെസിക്്്ഉത്്വം
െികപ്ാ്ര്്ട്്് കചയത്ിരിക്്്ന്്്. ഹാ
്്്ാദവെസ.്ഒര്മരണംസ്്ിരീക
രിക്്്കയം്കചയത്.്ദവെസ്ക
ള്കട അപക്മണത്്ില നിന്്് വയ്
ക്്ിശ്ചിതവ്ത്്ില്കടയം്, സാമ്
ഹയ്അകേത്്ില്കടയം്നാടികന
രക്്ിക്്ാം, ഒപ്്ംനമ്്ള്്ഓകരാര്
ത്്ര്്ക്്്ംരക്്കപ്്ടാം.

കോകട്ാ്:
വിനായക്ബാബ.്

ഒരുകോടിഐസൊകേഷനുു
സെഡുകളുുതയുുാറാകുുാം:
അ സ റ്്് ഹോം സ്
കൊച്്ി:ഒരാഴച്ക്്കംതകന്്
ഒര്കൊടിയികേകെഐകൊ
കേഷന്്കെഡ്കള്്തയ്്ാൊ
ക്്ാന്ള്്ആശയവ്മായി
കൊച്്ിആസ്്ാനമായിപര്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്െില്്ഡൊയ
അസറ്്്കോംസ.്ഇന്്്യന്്കെ
യില്്കവയ്കടകീഴില്ള്്കെ
യില്്കവകൊച്്്കള്്ഉരകോ
ഗിച്്്സഞ്്രിക്്്ന്്ഐകൊ
കേഷന്്കെഡ്കളം്ചികി
ത്്ാകകപദ്്്ങ്്ളം്സജ്്മാ
ക്്ാകമന്്ാണ്പര്ധാനമപന്്്ി
നകരപദ്്്കോദിക്്്ംഡിസാസ്്്്
ര്്മാകനജ്കമനറ്്അധിക്ത
ര്്ക്്്ംസമര്്പ്്ിച്്ിരിക്്് ന്്
ആശയത്്ില്്അസറ്്്കോം
സ്ഉന്്യിച്്ിരിക്്്ന്്കതന്്്
മാകനജിംഗ്ഡയെക്്ര്്സ്നി
ല്്ക്മാര്്വിരെഞ്്്.
ശരാശരി23-30കൊച്്്ക
ള്ള്്12,617കപ്ടയിന്കള്്ഇ
ന്്്യയില്ണ്്്.കചെിയമാറ്്ങ്്
ള്്വര്ത്്ിയാല്്ഇവകോ
സര്ിറ്്ല്കളാക്്ിമാറ്്ാന്്വ
േിയപര്യാസമില്്.ഓകോകപ്ട
യിനിലം്ഒര്കണ്്സള്്കട്്ഷ
ന്്റം്,കമഡിക്്ല്സ്കറ്്ര്്,
ച്ര്ങ്്ിയത്ആയിരംകെ
ഡ,്ഒര്ഐസിയ,്രാന്്പട്ി
എന്്ിവഇങ്്കനഒര്ക്്ാം.
കോയ്േറ്്്സൗകരയ്മാകകട്്അ
വയില്്കനരകത്്തകന്്ഉ
ണ്്്താനം്.ഇന്്്യയികേമ്്ാട്
മായ്ള്്7500-കേകെവര്ന്്
വല്തം്കചറ്ത്മായകെയി
ല്്കവകസ്്്്ഷന്കള്്വഴിഈ
കസവനത്്ികേയക്്്്ള്്പര്

കവശനംനല്്കാകമന്്്ംരാ
ജയ്കത്്ഒര്കൊടികിമീദദ
ര്്ഘയ്മ്ള്്കെയില്്കവശം്ഖ
േമ്ഴ്വന്്ഈകസവനംേഭയ്
മാക്്ാകമന്്്ംസ്നില്്ക്മാ
ര്്ച്ണ്്ിക്്ാണിച്്്.കോഗൊ
ധയ്ള്്സ്്േങ്്ളികേയക്്്്
കരകട്്ന്്്തകന്്ഈകൊച്്്
കള്്എത്്ിക്്ാന്്കഴിയം്.
ഓകോകെയില്്കവസ്കറ്്ഷനി
ലം്ച്ര്ങ്്ിയത്ആയിരം
കെഡ്ള്്രണ്്്കപ്ടയിന്കള്്
വിനയ്സിച്്്ദിവസംരണ്്ായി
രംകരര്്ക്്്കസവനകമത്്ി
ക്്ാകമന്്ാണ്നിര്്കദശം.
ോകഭച്്യില്്ാകതഈരദ്്
തിയ്മായിവിവിധരീതിയില്്
സഹകരിക്്ാന്ള്്സന്്ദ്്
തയം്അസറ്്്കോംസ്അധി
ക്തര്്പര്ധാനമപന്്്ികയഅെി
യിച്്ിട്്്ണ്്്.

133 കൊടിയക്്്ട്ത്്്ജന
സംഖയ്യ്ള്്ഇന്്്യയില്്10%
കരര്്ക്്്കോലം്കോഗംരിടി
കരട്്ാല്്10കൊടികിടയക്്്
ആവശയ്മായിവര്കമന്്ാണ്
പര്തീക്്ിക്്്ന്്ത.്2011-കേ
കസന്്സസികനഅടിസ്്ാന
മാക്്ിഇന്്്യയില്്ആയിരം
കര ര്്ക്്്0.7കിടയക്്്മാപത്കമ
ഉകള്്ന്്ാണ്കോകാകോഗയ്
സംഘടനയ്കടകണക്്്.ആ
യിരംകരര്്ക്്്2കിടയക്്്എ
ന്്താണ്ഇന്്്യയ്കടഇകപ്്ഴ
കത്്േക്്്യം.ഇത്3എണ്്കമ
ങ്്ില്മാക്്ണകമന്്്കോകാ
കോഗയ്സംഘടനയം്നിര്്കദ
ശിക്്്ന്്്.
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ദോകഫടസ്്്്്
ൊംപയ്ന്്ഷിപ്്ിഫന്്്
ഭാവി
അനിശ്്ിതതവ്ത്്ില്്
ദ്ബായ:്കൊറോണകവറസ്
ബാധകായികറോകകത്്യാ
കകനിശ്്ലമാക്്ിയറോകട
റോകചാംപയ്ന്്െിപ്്ിക്്്ഭാ
വിഎന്്ാവ്കമന്്ത്കക്ിക്്റ്്്
റക്പമികളില്്ആശങ്്യ്ണ
ര്്ത്്്ന്്്.നിലവില്്റോക
ചാംപയ്ന്്െിപ്്ിക്്്ഭാവികയ
ക്്്റിച്്്തീര്മാനകൊന്്്കമട്
ത്്ിട്്ികല്്ന്്്ഐസിസിവ
ക്്ാവ്അറിയിച്്്.ഉചിതമായ
സമയത്്്എകത്്കക്്ഓപെ്
ന്കള്്സവ്ീകരിക്്ാന്്സാധി
ക്്്കമന്്്പരിറോധിക്്്കമ
ന്്്ംഅറദ്്ഹംവയ്ക്്മാക്്ി.
റോകചാംപയ്ന്്െിപ്്ികന

ക്്്റിച്്്ചര്്ച്്കചയ്്ാന്്പറ്്ിയ
സമയമല്്ഇത.്നിലവില്്ചാം
പയ്ന്്െിപ്്്നീട്്ിവയക്്്്ന്്തി
കനക്്്റിച്്്തങ്്ള്്ഗൗരവമാ
യിആറോചിച്്ിട്്ികല്്ന്്്ംഐ
സിസിവക്്ാവ്ക്ട്്ിറച്്ര്്ത്്്.
എന്്ാല്്,കടസ്്്്്ചാംപയ്ന്്െി
പ്്ിക്്്കെനല്്മ്മ്്്തീര്മാ
നിച്്ത്റോകലനടക്്ികല്്ന്്ാ
ണ്സ്ചന.നിലവില്്ഐ
സിസിയ്കടറോകകടസ്്്്്ചാം
പയ്ന്്െിപ്്്റോയി്്്്പട്്ികയി
ല്്ഇന്്്യയാണ്തലപ്്ത്്്നി
ല്്ക്്്ന്്ത.്ഇത്വകരകളിച്്
പരമ്്രകളില്്ഒന്്ില്്മാകത്റമ
ഇന്്്യപരാജയകപ്്ട്്ിട്്്ള്്്.ക
ഴിഞ്്നയ്്സിലാന്്ഡ്പരയ്ടന
ത്്ിലായിര്ന്്്ഇന്്്യയ്കട
വിജയക്്്തിപ്്്അവസാനിച്്
ത.്രണ്്്കടസ്്്്്കള്ള്്കപ്്ട്്പര
മ്്രയില്്ഇന്്്യത്ത്്്വാര
കപ്്ട്കയായിര്ന്്്.
എങ്്ിലം്ഇന്്്യയ്കടഒന്്ാം

സ്്ാനത്്ിന്ഇത്ഇളക്്ംത
ട്്ിച്്ിട്്ില്്.360റോയിറ്്്കട
കയ്ണ്ഇന്്്യതലപ്്ത്്്നി
ല്്ക്്്ന്്ത.്296റോയിന്്്്മാ
യിഓസ്റക്ടലിയയാണ്പട്്ിക
യില്്രണ്്ാംസ്്ാനത്്്.180
റോയിന്്്്ള്്നയ്്സിലാന്്ഡി
നാണ്മ്ന്്ാംസ്്ാനം.റോക
കടസ്്്്്ചാംപയ്ന്്െിപ്്ിക്്്ത്ട
ക്്ംകഴിഞ്്ഓഗസ്്്്ിലായിര്
ന്്്.ചിരകവരികളായഇംഗ്്
ണ്്്ംഓസ്റക്ടലിയയം്തമ്്ില്
ള്്കടസ്്്്്പരമ്്രറൊകടയാണ്
റോകചാംപയ്ന്്െിപ്്്ആരംഭി
ച്്ത.്റോകചാംപയ്ന്്െിപ്്ില്്
ഇന്്്യയ്കടആേയ്എതിരാളി
കവസ്്്്്ഇന്്ഡീസായിര്ന്്്.വി
ന്്ഡീസ്പരയ്ടനത്്ില്്ഇന്്്യ
രണ്്്കടസ്്്്്കളാണ്കളിച്്ത.്
ഈപരമ്്രത്ത്്്വാരികക്്
ണ്്ാണ്ഇന്്്യറോകചാംപയ്
ന്്െിപ്്ില്്അരറങ്്റിയത.്

ഗാരിഞ്്ഡര്ിബിള്്ചെയത്മണ്്ില്ചെ...
2014ല്്ക്ബസീലില്്നടന്്ദോകകപ്്്ദനരിട്്്റിദ്പ്ര്്ട്്്ഫെയ്ത
അന്ഭവങ്്ള്്സി.ഫക.രാദേഷ്ക്മാര്്
പങ്്്വയ്ക്്്ന്്്,ഫമഫ്കടാവാര്്ത്്യില്ഫട...

ബയ്്ട്്ിഫ്ള്്ഗെയിംഅതിഗ്്്പ്ഷ്കലമായചരിതത്ത്്ിലലക്്്തര്ിബിള്്ഗചയത്്മ്ലന്്റിയഒര്അസാമാനയ്തര്തിഭയ്ണ്്ായിര്ന്്്
തബ്സീലില്്.ലോകംവളഗരയധികംആരാധിച്്,ഒര്രലഷ്,്ഗരഗലയാക്്ാള്്മികച്്താരഗമന്്്വിലേഷിപ്്ിക്്ഗപ്്ട്്മണ്്റഞ്്മാന്
ലവല്്തര്ാന്്സിസ്ലോൊരിഞ്്ലോസ്സാല്്്സ്എന്്മാലോൊരിഞ്്.ൊരിഞ്്ജീവിച്്ിര്ന്്രാവ്തെ്ാന്്ഗരയിലലക്്്.

മനസിലംുജീവിതതുുിലംുഫുടുബോളിനനവരി
ചുുഒരുരാജയുനതുുകുുുറിചു്ുവായിചുുുംബേടുുുംഅ
റിഞുുവകുടുുിവചുുുണുുാകുുിയഒരുദുശയുഭാവന
യുണുുായിരുനുുു.നവളുുംബേരുുകുുാതുുഫുടു
ബോളുുോരുതയുനെഫുളുറനസനു്ുുേിതതുങുുളാ
യിരുു അവയതതുയംു.മഞുുപുുടുുുടുതു്ുനെം-വി
ബദു(ുസവുാഗതം)എനു്ുമനുുസമ്ിതബതുുനെവിളി
ചുുുപറയുനുുവരുനെമുനുുിബേകു്ുവിമാനമിറങുുു
ബപുുളുുമനസുനിറനയആഭാവനേളായിരു
നുുു.ബോേനതുുഏറുുവംുവേിയവിമാനതുുാവ
ളങുുളിലുുഒനുുായസംപൗബോ(സാബോബോ
ബോ)ഗാരുബേുയാസിനനുുുവിശാേമായആഗമന
വാതിലുുമുതലുുആേിതതുങുുളുുകുുുജീവനുുവ
യകുുുുേയായിരുനുുു.ആോഴേുേളുുഒനുുുകുെി
ഓരുുനതുുടുകുുുേയാണ.ു

ഇന്്കത്്തലമ്റയക്്്്ഒര്പറക്,്ഗാരിഞ്്എ
ന്്്പറഞ്്ാല്്,പഴയഒര്ഫ്ട്റോള്്താരം
എന്്തിനപ്്്ററത്്ക്്്വലിയഅറിവ്ണ്്ായിരി
ക്്ണമില്്.കമസിയം്കോണാള്്റോയം്കന
യമ്റ്കൊകക്്യാണ്അവര്കടഭാവനാതീര
കത്്വലിയകാഴച്കള്്.എന്്ാല്്,സാക്്ാല്്
കപകലയ്കക്്പ്്ംകളിച്്്കപകലറയക്്ാള്്വള
റരണ്്ിയിര്ന്്ഒരാള്്അങ്്്കബ്സീലില്്ഉണ്്ാ
യിര്ന്്്.ഫ്ട്റോളികനലഹരിയായികൊണ്്്
നടന്്ആള്്.കബ്സീലിയന്്ജനതയ്കടആനദ്്
കമന്്്വിളിറപ്്ര്ചാര്്ത്്കപ്്ട്്യാള്്.ജീവിത
ത്്ികലഅച്്ടക്്മില്്ായമ്തകര്്ത്്്കളഞ്്മ
ന്െയ്ന്്.മാറോഗാരിഞ്്.ആമാറോഗാരിഞ്്
ജനിച്്്വളര്്ന്്മണ്്ിറലക്്്ള്്യാകത്ഇന്്്ം
അദഭ്്തകപ്്ട്ത്്്ന്്ഓര്്മയാണ.്ആവസതി
യിറലക്്്കചല്്്ന്്ആേയ്ഇന്്്യന്്മാധയ്മകപ്വ
ര്്ത്്കനാകാനം്സധിച്്ത്ജീവിതത്്ികലഅ
ന്പമഭാഗയ്ം.
റോകാംനമ്ക്്്ഗാരിഞ്്യ്കടമണ്്ിറല

ക്്്.പാവ്കഗ്ാന്്കഡ,കബ്സീലിയന്്കഗ്ാമീണത
യ്കടവശയ്മായമ്ഖം.ഈര്്പ്്മ്ള്്മണ്്ിന്കാ
വലാളായിക്റ്്ന്്മലകള്്.മലകള്കടസംരക്്
ണയില്്,അതിക്്്അടിവാരത്്ില്്പരിലസി
ക്്്കയാണ്പാവ്കഗ്ാന്്കഡ.ഫ്ട്റോളിന്
ആനദ്്ലഹരിസമ്്ാനിച്്മാറോഗാരിഞ്്യ്
കടസവ്ന്്ംനാട.്ഇവികടനിന്്ാണ്ഫ്ട്റോള്്
കപ്ണയികള്കടമനസിറലക്്്ഗാരിഞ്്വശയ്ത
റൊകടകഡ്ിബിള്്കചയത്്മ്റന്്റിയത.്വിക
സനംഅധികകൊന്്്ംഎത്്ിറോക്്ാത്്ഇ
വിറടക്്്വന്്ിറങ്്്റപ്്ള്്സ്രയ്ന്്പടിഞ്്ാ
ററക്്്നീങ്്ിത്്്ടങ്്ിയിര്ന്്്.ച്റ്്്മ്ള്്അറ്്്
ലാ്്്ിക്കാട്കള്കടസാന്്ിധയ്ംകപ്റേശത്്ി

ന്ക്ളിര്്മനല്്കി.ബസിറങ്്ിനടന്്്.പാവ്
കഗ്ാന്്കഡയിറലകക്്ത്്ാന്്ഏതാണ്്്അഞ്്്മി
നിറ്്്സമയകത്്നടദ്രം.
ഗാരിഞ്്യ്കടവലിയകട്്ൗട്്്സവ്ാഗതംകച

യത്.്ഗാരിഞ്്ഇവികടയ്ണ്്്,വര.്..എന്്്വി
ശാലമായആകട്്ൗട്്ില്്എഴ്തിവച്്ിരിക്്്ന്്്.
ഗാരിഞ്്സമ്്ാനിച്്കളിയ്കടലാസയ്വിലാസം
യ്ടയ്്ബില്കടമാകത്ംകാണാന്്സാധിച്്,യ്വ
തലമ്റയില്്ഒരാളായിഇവികടവന്്ിറങ്്്റപ്്
ള്്ഒറന്്മനസില്ണ്്ായിര്ന്്്ള്്്.ഗാരിഞ്്പ
ന്്്തട്്ിയപാവ്കഗ്ാന്്കഡകയഅറിയ്ക,ഗാ
രിഞ്്യ്കടക്ടം്ബകത്്യം്കളികമതാന
ങ്്കളയം്അറിയ്ക.വളഞ്്കാല്്കൊണ്്്പ
ന്്ികനഅനന്്മായസൗദ്്രയ്ത്്ിറലക്്്ക്ട്്ി
കക്്ണ്്്റോവ്കയായിര്ന്്്ഗാരിഞ്്കച
യത്ത.്ആബ്ട്്ിക്്്മാകന്്്ികഅന്ഭവിച്്മ
ണ്്ില്കടനടന്്്.
ആേയ്ംകണ്്ത്മാറോഎന്്റോട്്ലാണ.്

ഗാരിഞ്്റൊട്ള്്ആേരസ്ചകമായിസ്്ാപി
ച്്റോട്്ല്്.കളികാണാനം്കളിപറയാനം്

ക്കടഭക്്ണംകഴിക്്ാന്മ്ള്്സൗകരയ്ംഇ
വികടയ്ണ്്്.റോട്്ലില്ള്്യ്വാക്്ള്്വളകര
സ്റനഹറത്്കടസവ്ീകരിച്്്.ഗാരിഞ്്യ്കടവ
ലിയചികത്വം്റോട്്ലില്്കാണാം.ഗാരിഞ്്ഓ
ടിനടന്്വഴിയിലാണ്ഈറോട്്ലിരിക്്്ന്്
കതന്്്അവര്്പറഞ്്്.ഗാരിഞ്്റൊട്ബഹ്
മാനറത്്ക്്ാള്പരിസ്റനഹമായിര്ന്്്എല്്ാ
വര്്ക്്്ം.കനസര്്ഗികമായകപ്തിഭാവിലാസം
കൊണ്്്റോകത്്ിക്്്കനറ്കയികലത്്ിയത്
കൊണ്്ാകാംഗാരിഞ്്കയഅവര്്തങ്്ളികോ
രാളായികാണ്ന്്ത.്
റോട്്ലിന്പ്റത്്്പാറോകഗ്ാന്്കഡജം

ഗെ്ന്നട്വിലായിഗാരിഞ്്യ്കടകപ്തിമസ്്ി
പിച്്ിട്്്ണ്്്.കപ്തിമയക്്്്ച്റ്്്ംനിരവധിറോ
സാപ്െപ്ങ്്ള്്വാടാകതഇരിക്്്ന്്്.എല്്ാ
േിവസവം്ആരാധകര്്ഇവികടറോസാപ്െപ്
ങ്്ള്്സമര്്പ്്ിക്്്ന്്്ണ്്റക്ത.ഗാരിഞ്്മരിച്്ിട്്ി
ല്്.ഇവികടജീവിക്്്ന്്്എന്്വികടഎഴ്തിവ
ച്്ിര്ന്്്.ഇവള്്,ഗാരിഞ്്യ്കടമകള്്ഗാരിഞ്്
കളിച്്്വളര്്ന്്കമതാനത്്ിന്മ്കളിലായി

സ്്ാപിച്്ിരിക്്്ന്്ഇന്്റോര്്സ്ററ്്ഡിയത്്ി
റലക്്്നടന്്്.ഗാരിഞ്്യ്കടഓര്്മയക്്്ായാ
ണ്ഈഇന്്റോര്്സ്ററ്്ഡിയംപണികഴിപ്്ിച്്
ത.്വിശാലമായകളിസ്്ലത്്ിറലക്്്കയറ്
റപ്്ള്്സവ്ീകരിക്്ാന്്ഗാരിഞ്്യ്കടവലിയ
ചികത്മ്ണ്്്.സ്ററ്്ഡിയത്്ില്്പരന്്ഇര്ളിക്്്
മറവില്്പ്ര്്ണകപ്ാകാശറത്്കടതിളങ്്്ന്്
ഗാരിഞ്്യ്കടവളഞ്്കാല്കള്്അവികടകാ
ണാം.ഗാലറിയില്്ഗാരിഞ്്ഉപറൊഗിച്്ഏഴാം
നമ്്ര്്റജഴ്സിയ്കടവലിയചികത്വം്.നിറഞ്്
നിശബ്്്തയില്്ഗാരിഞ്്നല്്കിയആനദ്്ാന്
ഭവംമനസില്്സമ്ിരിച്്്പ്ററത്്ക്്ിറങ്്ി.അ
ങ്്കകലഒര്സക്ത്ീഏകറേശംമ്ന്്്വയസ്
കപ്ായമ്ള്്ആണ്്ക്ട്്ികയഒക്്കത്്ട്ത്്്നട
ന്്്വര്ന്്്.
അവള്്അട്റത്്ക്്ാണ്വര്ന്്ത.്ക്കടയ്

ണ്്ായിര്ന്്മാന്റവല്്ഒളിറവരഎന്്സ്ഹ്
ത്്്ആസക്ത്ീകയപരിചയകപ്്ട്ത്്ി.ഇവരാണ്
നിങ്്ള്്റതടിനടക്്്ന്്വരില്്ഒരാള്്.അകത
ഗാരിഞ്്യ്കടഒമ്്ത്മക്്ളില്്ഒരാള്്.റോസാ

ഞജ്ലക്നറോസ്സാറ്്്സ.്കപ്ായം60കട
ന്്ിരിക്്്ന്്്.ഗാരിഞ്്യ്കടഭാരയ്മാരില്്ഒരാ
ളായഔസീനയില്്ഉണ്്ായപ്കത്ിയാണ്റോ
സാഞജ്ല.ഔസീനഅഞ്്്വര്്െംമ്മ്്്മരി
ച്്്.ഭര്്്ത്്ാവില്്നിന്്്റവര്്പിരിഞ്്റോസാ
ഞജ്ലഇറപ്്ള്്മ്ന്്്മക്്ളില്്രണ്്ാമകത്്മ
കള്്കക്്പ്്മാണ്പാവ്കഗ്ാന്്കഡയില്്താമ
സിക്്്ന്്ത.്ആമകള്കടമകനാണ്റോസാ
ഞജ്ലയ്കടകകയം്ത്ങ്്ികതല്്്നാണ
റത്്കടവന്്ത.്അവക്്്റപര്െിലികപ്.്ഗാരി
ഞ്്യ്കടറോറട്്കപ്ി്്്്കചയത്െിലികപ്്യ്കട
റജഴ്സിയ്കടനമ്്ര്്ഏഴാണ.്വല്്റപ്്ഴം്മാ
കത്ംകറ്ത്്വര്്ഗക്്ാരിയായഅമ്്കയകാണാ
ന്്വര്ന്്ഗാരിഞ്്കയകണ്്കചറിയഓര്്മമാ
കത്റമറോസാഞജ്ലയക്്്്ള്്്.ഗാരിഞ്്അറപ്്
ള്്കഴിഞ്്ിര്ന്്ത്നയര്്മാര്്റക്്സ്എന്്
സക്ത്ീകക്്പ്്മായിര്ന്്്.
ഗാരിഞ്്യ്കടപലസക്ത്ീകളികോരാള്്മാ

കത്മായിര്ന്്്ഔസീന.ഗാരിഞ്്യ്കടമ്ഖവ്
മായിഏറ്്വം്സാദ്ശയ്മ്ള്്മ്ഖംതറ്്്താ
കണന്്്നാട്്്കാര്്പറയ്ന്്ത്താന്്നറന്്ആ
സവ്േിച്്ിര്ന്്തായിറോസാഞജ്ലമദ്്സമ്ിത
റത്്കടപറഞ്്്.ഗാരിഞ്്കയക്്്റിച്്്ള്്ഏറ്്
വം്മറോഹരമായഓര്്മറോസാഞജ്ലപങ്്്വ
ച്്്.തക്്്മ്ത്്മകള്്ജനിച്്്റപ്്ള്്ഗാരിഞ്്
റപരക്്്ട്്ികയകാണാകനത്്ി.ക്ട്്ികകളവള
കരസ്റനഹിച്്ിര്ന്്ഗാരിഞ്്തക്്്മകള്കട
മ്ര്്ധാവില്്ചം്ബിച്്്സമ്്ാനങ്്ള്്നലക്ിയാ
ണ്മടങ്്ിയത.്പിന്്ീകൊരിക്്ല്്അവള്്ക്്്
കചവിറവേനയാകണന്്റികഞ്്ത്്ിയഗാരി
ഞ്്മര്കന്്ഴിച്്്കൊട്ത്്തം്മറക്്ാനാവി
ല്്.അങ്്കനവിരലികലണ്്ാവ്ന്്കത്േിവസങ്്
ള്്മാകത്റമതാന്്ഗാരിഞ്്കയകണ്്ിട്്്ള്്്.
ഗാരിഞ്്മരിച്്േിവസമാണ്താന്്ആേയ്മാ

യികരഞ്്്കവന്്്പറയ്റപ്്ള്്റോസാഞജ്
ലയ്കടകണ്്ില്്നിന്്്ജലകണംകോടിയ്ന്്്
ണ്്ായിര്ന്്്.കബ്സീല്കാരം്ഫ്ടറോള്്റോ
കവം്ഏകറക്്്കറമറന്്ഗാരിഞ്്കയകാണാ
ന്്ഇവികടവന്്നിങ്്ള്്ക്്്റൊടിനമസ്കാരം
എന്്്കകക്പ്്ിഅവര്്പറഞ്്്.ഗാരിഞ്്യാ
ണ്തക്്്പിതാകവന്്്വളകരകവകിമാകത്ംമ
നസിലാക്്ിയറോസാഞജ്ലഹ്േയത്്ില്്ത്്
ട്്ിപ്്റഞ്്ആവാക്്്കള്്ഇടയക്്്്മ്റിഞ്്്.
ഗാരിഞ്്യ്കടറനട്്ങ്്ള്്അവര്്കനറച്്ട്റച
ര്്ത്്്വച്്്അഭിമാനറത്്കടപങ്്്വച്്റശെം
നടന്്്നീങ്്ി.പാവ്കഗ്ാന്്കഡയികലഗാരിഞ്്
ഫ്ട്റോള്്സ്ററ്്ഡിയത്്ിക്്്കപ്സിഡ്്്ാണ്
റോസാഞജ്ലഇറപ്്ള്്.

ഗാരിഞ്്യഫ്െ നാൊയ പാവ ്ഗഗ്ാൻഫഡയിറലഫക്ത്്്്റപ്ൾ് ആദയ്ം കാണന്്് റോട്്ൽ. ഗാരിഞ്്യഫ്െ മകൾ റോസാഞ്്ലയം് ഫൊച്്്
മകൻ െിലിഫപ്യ്ം്.

സൊമാലിയന്്ഫ്ട്ലോള്്താരംസൊവിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്്
കൊഗാേിഷ്(കൊമാലിയകൊറോണകവറസ്വയ്ാപനംനിയ
കന്്്ണാതീതമായിത്ടര്ന്്തിനികടറൊവിഡ്ബാധിച്്്ഒര്ഫ്ട്
റോള്്താരത്്ിന്ക്ടിജീവന്്നഷ്്മായി.ആകെ്ിക്്ന്്രാജയ്മാ
യകൊമാലിയയ്കടഇതിഹാസതാരംഅബ്്്ല്്ഖാേിര്്മ്ഹമ്്ദ്
െറായാണ്റൊവിഡ്മ്ലംമരിച്്ത.്59വയസ്്ായിര്ന്്്.ലണ്്നി
കലഒര്ആശ്പകത്ിയില്്ചികിത്്യില്്കഴിയകവയാണ്െറായ്
കടമരണം.ആകെ്ിക്്ന്്ഫ്ട്റോള്്റൊണ്്കെഡററെനം്കൊ
മാലിഫ്ട്റോള്്കെഡററെനം്െറായ്കടമരണംസ്്ിരീകരിച്്്
കപ്സത്ാവനപ്റത്്ിറക്്ി.ഒരാഴച്മ്ന്്പ്റൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്

ത്മ്തല്്റോര്്കത്്്വസ്്്്്ലണ്്ന്്റോസപ്ിറ്്ലില്്ചികിത്്യിലാ
യിര്ന്്്െറാ.കോവ്്ാഴച്സ്്ിതവെളായതിന്പിന്്ാകലഅറദ്്
ഹംമരണത്്ിന്കീഴടങ്്ി.കൊമാലിയയില്്കായികമകന്്്ിയ്കട
ഉപറേശകനായിറസവനംകചയത്്വരികയായിര്ന്്്െറാ.റൊ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിക്്്ന്്ആേയ്ആകെ്ിക്്ന്്ഫ്ട്റോളറാണ്െ
റാ.സപ്ാനിെ്വമ്്ന്്മാരായറയല്്മകഡ്ിഡിക്്്മ്ന്്കപ്സിഡ്്്്
റോകറസന്്റൊസാന്്സ,്സ്കപയിനികലഫ്ട്റോള്്പരിശീല
കനായിര്ന്്21കാരന്്കെ്ാന്്സിസ്റൊഗാര്്െയ്എന്്ിവരാണ്
റൊവിഡ്ബാധിച്്്ഫ്ട്റോള്്റമഖലയില്്നിന്്്മരിച്്കപ്മ്ഖര്്.

ഫൊദോണ:ഫോണാള്്ദോഫയവിമര്്ശിച്്്
മ്ന്്ക്്ബ്ക്പസിഡന്്്്
ട്റിന്്:കൊറോണകവറസ്വയ്ാപിക്്്ന്്ഘട്്ത്്ില്്സ്പ്്ര്്
താരംകക്ിസ്്്്്യാറോകോണാള്്റോകയറോര്്ച്്്ഗലിറലക്്്മട
ങ്്ാന്്അന്വേിച്്ത്യ്കവ്്്സില്്കാരയ്ങ്്ള്്വെളാക്്ി
കയന്്്യ്കവമ്ന്്കപ്സിഡ്്്്കൊവാനികൊറോലിജിഗ്്ി.
കോണാള്്റോകയഒര്കാരണവശാലം്നാട്്ിറലക്്്മടങ്്ാ
ന്്അന്വേിക്്ര്തായിര്ന്്്.കോണാള്്റോറോയറോകട
യാണ്മറ്്്താരങ്്ളം്കവ്ാറ്്്ീന്്ചട്്ങ്്ള്്ലംഘിച്്്നാട്്ിറല
ക്്്മടങ്്ിയത.്റോഗബാധിതയായഅമ്്കയകാണാകനന്്്
പറഞ്്്റോയകോണാള്്റോയക്്്്,നീന്്ല്്ക്്്ളത്്ിന്സ
മീപത്്്നിന്്്റോറട്്കയട്ക്്ാന്്മാകത്റമഇറപ്്ള്്സമയമ്
ള്്്കവന്്്ംജിഗ്ലിവിമര്്ശിച്്്.ഇറ്്ലിയില്്കൊറോണകവറ
സ്വയ്ാപിച്്്ത്ടങ്്ിയസമയത്്ാണ്പക്്ാഘാതംവന്്്കിട
പ്്ിലായഅമ്്കയകാണ്ന്്തിനായികോണാള്്റോസവ്റേശ
മായറോര്്ച്്്ഗലിറലക്്്റോയത.്ഇതിനികടയ്കവ്്്സ്താ
രംഡാനിറയല്്റ്ഗാനിക്്്റൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്റോകടസ
ഹതാരങ്്കളകയല്്ാംകവ്ാറ്്്ീനിറലക്്്മാറ്്ിയിര്ന്്്.പിന്്ാ
കലയ്കവതാരങ്്ളായകല്്യ്സ്മറ്്ിയ്ഡി,പൗറോഡിബാല
എന്്ിവര്്ക്്്ംകവറസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്്.ഇറ്്ലിയില്്കാ
രയ്ങ്്ള്്വെളായറോകടകോണാള്്റോനാട്്ില്്ത്്കന്്കവ്ാ
റ്്്ീനില്്ത്ടര്കയായിര്ന്്്.മ്തിര്്ന്്താരങ്്ള്കടസമ്്ര്്ദ്്
ത്്ിന്വഴങ്്ിയറോകടക്്ബ്ഒര്മ്ലയികോത്ങ്്ികയന്്്ം
ജിഗ്്ിആറോപിച്്്.കവറസ്വയ്ാപനംനിയകന്്്ണത്്ിലാക്
കയം്നിര്്ത്്ിവച്്ിരിക്്്ന്്കസരിഎഉള്്കപ്്കടയ്ള്്ട്
ര്്ണകമന്്്്കള്്പ്നരാരംഭിക്്്കയം്കചയത്ാലം്ഇറപ്്ഴ
കത്്സാഹചരയ്ത്്ില്്തിരികക'കട്ാക്്ികലത്്ാന്്'യ്കവ്്്
സ്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കമന്്്ജിഗ്ലിമ്ന്്റിയിപ്്്നല്്കി.

ഏഷ്യാകപ്്്ം
ടി-20ലോകകപ്്്ം
അനിശ്്ിതത്വത്്ില്്
ദ്ബായ:്കൊവിഡ്ആശങ്്യില്്ഏെയ്ാകപ്്്കക്ിക്്റ്്്ട്
ര്്ണകമന്്്്ംടി-20റോകകപ്്്ം.കസപറ്്്ംബറില്്നടറക്്ണ്്
ട്ര്്ണകമ്്്ിക്്്റവേിസംബന്്ിച്്്ഇറപ്്ഴം്അന്്ിമതീര്
മാനമായിട്്ില്്.പാക്്ിസ്്ാനായിര്ന്്്ട്ര്്ണകമ്്്ിന്റവേി
യാറവണ്്ിയിര്ന്്ത.്എന്്ാല്്ഇന്്്യയ്കടഎതിര്്പ്്ികന
ത്്്ടര്്ന്്്ആതിറഥയതവ്ത്്ില്്നിന്്്പാക്്ിസ്്ാന്്സവ്
യംപിന്്വാങ്്ിയിര്ന്്്.പ്തിയറവേിതീര്മാനിക്്ാനായി
റചരാനിര്ന്്ഏെയ്ന്്കക്ിക്്റ്്്കൌണ്്സില്്(എസിസി)
റൊഗംകൊവിഡ്ആശങ്്കയത്്്ടര്്ന്്്അനിശ്്ിതകാല
റത്്ക്്്മാറ്്ികവച്്റോകടറവേിറോലം്നിശ്്യിക്്ാത്്ട്
ര്്ണകമ്്്്കസപറ്്്ംബറില്്നടക്്്റൊഎന്്കാരയ്ത്്ിലം്
കക്ിക്്റ്്്റോകംആശങ്്യിലാണ.്ഇന്്്യയ്കടമത്്രങ്്ള്്ഒ
ഴികകയ്ള്്ചിലമത്്രങ്്ള്്പാക്്ിസ്്ാനില്്നടത്്്ക
യം്ഇന്്്യയ്കടമത്്രങ്്ള്്ക്്്മാകത്ംമറ്്്റവേികള്്തീര്മാ
നിക്്്കയം്കചയ്്്കഎന്്തടക്്ംഎസിസിയ്കടപരിഗ
ണനയിലാണ.്
കശ്ീലങ്്യം്ബംഗ്്ാറേശം്പാക്്ിസ്്ാനില്്കളിക്്ാന്്ത

യാറാകണന്്്വയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ള്്തിനാല്്ഈരാജയ്ങ്്ള്
മായ്ള്്മത്്രങ്്ള്്പാക്്ിസ്്ാനില്്തകന്്നടത്്്ന്്തി
കനക്്്റിച്്ാണ്എസിസിആറോചിക്്്ന്്ത.്ഇതില്്എതി
ര്്പ്്ികല്്ന്്്ബിസിസിഐവയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്മ്ണ്്്.ഈമാ
സംറചരാനിരിക്്്ന്്ഐസിസിറൊഗത്്ിക്്്ഭാഗമായി
എസിസിഅംഗങ്്ള്കടറൊഗംറചരാകമന്്്ധാരണയ്ണ്്ാ
യിര്കന്്ങ്്ിലം്കൊവിഡ്ആശങ്്യ്കടപശ്്ാത്്ലത്്ില്്
ഐസിസിറൊഗംവീഡിറൊറൊണ്്െറന്്സിംഗില്കടന
ടത്്ാന്്തീര്മാനിച്്തം്ഏെയ്ാകപ്്ിക്്്റവേിതീര്മാനി
ക്്്ന്്തികലതീര്മാനംനീളാന്്കാരണമാറയക്്്ം.അട്
ത്്വര്്െംഓസ്റക്ടലിയയില്്നടറക്്ണ്്ടി-20റോകകപ്്്ം
നടറന്്ക്്ികല്്ന്്റിറപ്്ര്്ട്്ാണ്ഇറപ്്ള്്ലഭിക്്്ന്്ത.്നില
വില്്വിറേശികകളആകരയം്ഓസ്റക്ടലിയയിറലക്്്കട
ത്്്ന്്ില്്.വിമാനസര്്വീകസല്്ാംറദ്്ാക്്ിയിരിക്്്കയാണ.്

കൈമെയ്െറന്്്ൈായിൈലോൈം
ലണ്്ന്്:കൊറോണഭീതിയില്്രാജയ്ംകെല്്ട്്റിലാ
ക്റപ്്ള്്സഹായഹസത്വ്മായികായികറോകം
ഒന്്ടങ്്ം കകറൊര്്ക്്്കയാണ.് കക്ിസ്്്്ിയാറോ
കോണാള്്റോയം്ലയണല്്കമസിയ്കൊകക്്ധ
നസഹായവ്മായിമ്ന്്ില്ണ്്്.കായികസംഘടനക
ളം്ടീമ്കള്കൊകക്്രംഗകത്്ത്്ിക്്ഴിഞ്്്.അവ
റരവരം് ഉറകക്് പറയ്കയാണ.് നാം അതിജീവി
ക്്്ം.ഇവര്കടപട്്ികയിറലക്്്സാനിയമിര്്സയം്
റോജര്്കെഡററം്പാക,്ബംഗ്്ാറേശ്കക്ിക്്റ്്്ടീമ്ക
ള്കൊകക്്എത്്ിയിരിക്്്കയാണ.്

ഫെഡറര്്
സവ്ിസ്കടന്്ീസഇ്തിഹാസംറോജര്്കെഡററം്

ഭാരയ്യം്ഏഴ്റൊടിര്പയിറലകറയാണ്സവ്ിറ്്്സ
ര്്ലന്്ഡികലക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്്സംഭാവനയായിന
ല്്കിയിരിക്്്ന്്ത.്ഒട്്്മിക്്റോകരാജയ്ങ്്ളം്റോ
കഡ്ൗണ്്നടപടികള്മായിമ്റ്ന്ട്്്റോവ്കയാ
ണ.്ഇതിനികടആരാധകര്്ക്്് റോധവല്്ക്്രണ
സറദ്്ശങ്്ളം്സഹായങ്്ള്മായികായികതാരങ്്
ള്്രംഗകത്്ത്്ിയിര്ന്്്.കടന്്ീസ്റോകകത്്സ്
പ്്ര്്താരമായറോജര്്കെഡറര്്7.71റൊടിയിറലകറ
ര്പസവ്ിറ്്്സര്്ലന്്ഡികലകൊറോണകവറസില്്
ദ്രിതമന്ഭവിക്്്ന്്ക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്് നല്്കാന്്
തീര്മാനിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഉടന്്തകന്്ത്കകക
മാറ്കമന്്്കെഡറര്്അറിയിച്്്.

സാനിയമിര്്സധനം
സമാഹരിക്്്കയാണ്
കൊവിഡ്19വയ്ാപനകത്്ത്ടര്്ന്്്രാജയ്ംമ്ഴ്വ

ന്്റോക്്്ഡൗണ്്ആയറോകടഓറോേിവസറത്്
യം്ക്ലികയആകശ്യിച്്്ജീവിക്്്ന്്വകരസഹായി
ക്്ാന്്പണംസമാഹരിക്്്കയാണ്കടന്്ിസ്താരം
സാനിയ മിര്്സ.'റോകം കപ്തിസന്്ിയില്കട കട
ന്്്റോവ്ന്്ഈഘട്്ത്്ില്്നമ്്ളില്്പലര്്ക്്്ം
എല്്ാംശരിയാവ്ന്്ത്വകരവീട്കളില്്തകന്്കഴി
യാന്ള്്സാഹചരയ്മ്ണ്്്.എന്്ാല്്നമ്ക്്്ച്റ്്്മ്
ള്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ആള്കള്്ക്്്ഈഭാഗയ്മില്്.
അവകരസഹായിറക്്ണ്്ത് നമ്്്കട കടമയാണ'്-
സാനിയഇന്്സ്്്്കഗ്ാമില്്ക്റിച്്്.സാനിയമിര്്സ
യം്സ്ഹ്ത്്്ക്്ളം്റചര്്ന്്ത്കസമാഹരിച്്്അ
ര്്ഹതകപ്്ട്്വര്്ക്്്നല്്കം്.കക്ിക്്റ്്്താരങ്്ളായഇ
ര്്ൊന്്പത്്ാനം്യ്സഫ്പത്്ാനം്വറോേരയി
കലആറോഗയ്കപ്വര്്ത്്കര്്ക്്് 4000 മാസ്ക്കള്്
കകമാറിയിര്ന്്്.

ബംഗ്്ാദേശ്ക്കിക്്റ്്്ടീം,പക്തിശമ്്ളം
സംഭാവനഫെയ്ത്
ധാക്്:കൊറോണകവറസ്ഭീെണികയത്ടര്്ന്്്
വലയ്ന്്ബംഗ്്ാറേശിന്സഹായംവാഗേ്ാനംകച
യത്ിരിക്്്കയാണ്റേശീയകക്ിക്്റ്്്ടീം.തങ്്ള്കട
ശമ്്ളത്്ിക്്് പക്തി രാജയ്ത്്ിന്സംഭാവനന
ല്്കാന്്ബംഗ്്ാറേശ്ടീംതീര്മാനിച്്്.ഏകറേശം23
ലക്്റത്്ളംര്പയാണ്ബംഗ്്ാടീംസര്്ക്്ാരിന്ന
ല്്കിയത.് കൊറോണ കവറസികനതിറരയ്ള്്
റോരാട്്ത്്ില്്27താരങ്്ളാണ്തങ്്ള്കടശമ്്ള
ത്്ിക്്്പക്തിരാജയ്ത്്ിന്വിട്്്നല്്കിയത.്ബം
ഗ്്ാറേശിക്്്മ്ന്്നായകനം്കവടികക്്ട്്്ഓപ്്ണറ്
മായതമീംഇകബ്ാലാണ്വലികൊര്ത്കസര്്ക്്ാ
രിന്സംഭാവനകചയത്വിവരംറോകകത്്അറിയി
ച്്ത.്റേശീയകക്ിക്്റ്്്റോര്്ഡിക്്്മ്ഖയ്കരാറില്

ള്്കപ്്ട്ന്്17താരങ്്ളം്അട്ത്്ികടസിംബാകബ്വ
യ്കക്്തിറരനടന്്പരമ്്രയില്്കളിച്്10താരങ്്
ള്മാണ്തങ്്ള്്ക്്്ലഭിക്്്ന്്ശമ്്ളത്്ിക്്്പക്
തിസംഭാവനനല്്കാന്്സമ്്തംമ്ളിയകതന്്്ംഅ
റദ്്ഹംവയ്ക്്മാക്്ി.റോകംമ്ഴ്വന്്കൊറോണ
കവറകസന്് മഹാമാരിറൊട് റോരാട്കയാണ.്
ബംഗ്്ാറേശിലം്കവറസ്ബാധനാശംവിതച്്്കൊ
ണ്്ിരിക്്്കയാണ.് ഓറോ േിവസം്ക്ട്തല്് റപ
ര്്ക്്്കവറസ്ബാധസ്്ിരീകരിക്്്ന്്്ണ്്്.ഈമ
ഹാവിപത്്ികന കചറ്ത്്് റോല്്പ്്ിക്്ാന്് എ
കത്്കക്്കചയ്്ണകമന്്്കക്ിക്്റ്്്താരങ്്കളന്്നി
ലയില്്ഞങ്്ള്്ജനങ്്റോറോധവല്്ക്്രിക്്്ന്്്
ണ്്്.എന്്ാല്്ജനങ്്കളറോധവല്്ക്്രിക്്്കമാ
കത്മല്്ക്ട്തല്്കാരയ്ങ്്ള്്ഇനിയം്കചയ്്ാന്്കഴി
യ്കമന്്്ഞങ്്ള്്വിശവ്സിക്്്ന്്്.ഇതിക്്്ഭാഗമാ
യാണ്ഞങ്്ള്്28താരങ്്ള്്ശമ്്ളത്്ിക്്്പക്തി
കൊറോണകവറസികനതിറരറോരാട്ന്്തിക്്്
ഭാഗമായിരാജയ്ത്്ിന്സംഭാവനകചയ്്ാന്്തീര്മാ
നിച്്ത.്നിക്തികയല്്ാംകിഴിച്്്ഏകറേശം23ലക്്
റത്്ളംര്പവരം്ഇത.്ഈത്കഅകത്വല്തകല്്
ന്്്അറിയാം.
എന്്ാല്്നമ്്ള്്എല്്ാംസവ്ന്്മായിഇത്റോകല

സംഭാവനകചയത്ാല്്അത്രാജയ്ത്്ിന്വലിയസ
ഹായവമാവം്.മറ്്്ള്്വകരവിമര്്ശിക്്്കയല്്,മറിച്്്
ത്റന്്മനറസ്്കട,ഉത്്രവാേിതവ്ംഏകറ്്ട്ത്്്നാം
ഓറോര്ത്്രം്ഇത്റോകലരാജയ്ത്്ിന്റവണ്്ി
കപ്വര്്ത്്ിക്്ണം. എങ്്ില്് മാകത്റമ കൊറോണ
കവറസികനതിറരയ്ള്്യ്ദ്്ത്്ില്്നമ്ക്്്ജയി
ക്്ാനാവ.്േയവ്കചയത്്എല്്ാവരം്വീട്്ില്്തകന്്
യിരിക്്ണം,സ്രക്്ിതരായിഇരിക്്്.ആറോഗയ്ം
കാത്്്സ്ക്്ിച്്്സവ്ന്്ംരാജയ്കത്്യം്സ്രക്്ിത
മാക്്ാന്്കശ്മിക്്്കയന്്്ംതമീംറെസബ്്ക്്ില്കട

അഭയ്ര്്ഥിച്്്.റോകകക്ിക്്റ്്ില്്തകന്്ഇതാേയ്മായാ
ണ് ഒര് ടീം കൊറോണകവറസികനതിറരയ്ള്്
റോരാട്്ത്്ില്്സവ്ന്്ംരാജയ്ത്്ിന്സഹായംവാ
ഗേ്ാനംകചയ്്്ന്്ത.്ബംഗ്്ാറേശ്ടീമിക്്്മാത്കയി
ല്്വരം്േിവസങ്്ളില്്ക്ട്തല്്റേശീയകക്ിക്്റ്്്ടീ
മ്കള്്രംഗത്്്വര്കമന്്ാണ്കപ്തീക്്ിക്്കപ്്ട്ന്്
ത.്

പാക്ടീം50ലക്്ംനല്്ക്ം
കറാച്്ി:ബംഗ്്ാറേശ്കക്ിക്്റ്്്ടീമില്്നിന്്്ംകപ്റോേ
നമ്ള്്ക്ക്ണ്്് കൊറോണകവറസികനതിറരയ്
ള്്റോരാട്്ത്്ില്്രാജയ്ത്്ിന്സഹായഹസത്വ്
മായിപാക്്ിസ്്ാന്്കക്ിക്്റ്്്താരങ്്ളം്.50ലക്്ം
ര്പയാണ്പാക്താരങ്്ള്്സര്്ക്്ാരിക്്്ദ്രിതാ
ശവ്ാസെണ്്ിറലക്്്സംഭാവനയായികകമാറ്ന്്
ത.്മ്ഖയ്കരാറില്്കപ്്ട്ന്്താരങ്്കളക്്്ടാകതപാ
കിസ്്ാന്്കക്ിക്്റ്്്റോര്്ഡികലസീനിയര്്മാറനജ
ര്്തലംവകരയ്ള്്വര്്ഒര്േിവസകത്്യം്അതിന്
മ്കളില്ള്്ഒെീെയ്ല്കള്്രണ്്്േിവസകത്്യം്ശ
മ്്ളംസംഭാവനകചയ്്്കമന്്്പിസിബിറമധാവിഎ
ഹ്സാന്്മാനിഅറിയിച്്്.പിസിബിയ്കടമ്ഖയ്ക
രാറില്്കപ്്ട്ന്്താരങ്്ള്്ക്്്കപ്തിമാസംമാച്്്െീ,മ
റ്്്വര്മാനങ്്ള്്എന്്ിവക്ടാകതഅഞ്്്മ്തല്്
12ലക്്ംര്പവകരയാണ്ശമ്്ളമായിലഭിക്്്ന്്ത.്
സര്്ക്്ാരിന്കകമാറാന്ള്്ത്കതാരങ്്ളില്്നി
ന്്്ംമറ്്്ഒെീെയ്ല്കളില്്നിന്്്ംപിസിബിതകന്്
റശഖരിക്്്കമന്്്ംവിെമഘട്്ങ്്ളില്്എല്്ായ്റപ്്
ഴം്സര്്ക്്ാരികോപ്്ംനിന്്ചരികത്മാണ്കക്ിക്്റ്്്
റോര്്ഡിന്ള്്കതന്്്ം അറദ്്ഹം ക്ട്്ിറച്്ര്്ത്്്.
പാക്്ിസ്്ാനില്്ഇത്വകരആയിരത്്ില്്ക്ട്ത
ല്് റപര്്ക്്് കവറസ് ബാധസ്്ിരീകരിച്്് കഴി
ഞ്്്.

റോജർ ഫെഡറർ സാനിയ മിർസ
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വിനിമയനിരകുു്

SENSEX:29,946.77(+1,410.99)
NIFTY:8,641.45(+323.60)

ഡോളരുു 75.20
യുഡോ 82.42
പൗണുു് 90.10
സവുിസഫ്രുാങുു് 77.52
സിംഗപുുുരുുഡോളരുു52.38
ഓസഡ്ഫുേലിയനുു 45.23
കഡേേിയനുു 53.26
ബഹേിനുുദിോരുു 199.14
കുവൈറുു്ദിോരുു 245.02
ഒമാേിേിയാലുു 198.13
സൗദിേിയാലുു 19.99
യുഎഇദിരുുഹം 20.50
ഖതുുരുു 20.76

സവ്രണം 
30,640

കവളികുചുണുു:മിലുുിങു 16,900
കവളികുചുണുു 15,500
കോനുപ 10,390-11,200
പിണുുാകുു്എകുസ്കപലുുരുു 2400
പിണുുാകുു്രറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാരുുൈിളുുഡു29,800
പുതിയകുരുമുളകു 28,800
കുരുമുളകുഗാരുുൈിളുുഡു 31,800
ചുകുു്മീഡിയം 26,500
ചുകുു്കൈസുുുു് 27,500
മഞുുളുുനാെൻുു ഇലുു
രസലം-ഈരറാഡു7200-7600
ോഞുുിരകുുുരു 18500
അെയുകുുനുയു 24,000- 25,000
അെയുകുുഓളുുഡു25,000-26,000
പഞുുസാര 3620
മുളകു 15,000-27,000
ഉഴുനുു് 9,000-10,000
കെറുപയരുു 9500-10,500
േെല 5100-6300

മുതിര 4000
എളുു് 14,000-15,000
മലുുി 7600-19,000
പചുുരിനമുുരുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500

ജാതികുുകതാണുുൻുു(േിരലാ)200-240
ജാതികുുകതാണുുിലുുാതുുതു(േിരലാ)

400-450
ജാതിപനുതിമഞുു-ചുവപുു്(േിരലാ)

1000-1300
നുഗാമുുു(േിരലാ) 550

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്5രുനഗഡു
11,200-11,700

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്4രുനഗഡു12,000
ഒടുുുപാലുു 7500
ലാറുുകുസ് 7,500
സുവരുുണം 30,640
പാംഓയിലുു 7450

തിരിച്്ടികള്്ക്്ിടയിലം്സര്്ക്്ാരിന്പിന്്്ണയ്മായി
ഓള്്ഇന്്്യകജംആനഡ്ജവ്ല്്റികൗണ്്സില്്
കൊചുുി:രാജവയുാപേമായിആറുലകുുതുുിരല
കറആഭരണശാലേളുകെ നുപാതിനിധുയമുളുു
ഓളുുഇനുുുയകജംആൻഡുജുവലുുറികോമസുുുുികു
േൗണുുസിലുുകൊവിഡു-19നുഎതിരായസ
രുുകുുാരികുനുു നീകുുങുുളുുകുുും പിനുുുണ ന
ലുുകും. രോളുുഡു കമറുുലുു വായുപയുംഅതി
കുനുുപലിശയുംഅെകുുുനുുതിനു 180േിവസ
കുതുകയങുുിലും സാവോശം രവണകമനുുും
േൗണുുസിലുുസരുുകുുാരിരൊടുആവശുയകുപുടുുു.
കൊവിഡു-19 നുപശുനകുതു തുെരുുനുു് രാജുയ
കുതുരതുന,ആഭരണരമഖലനിശുുലാവസുു

യിലാകണനുു്േൗണുുസിലുുകെയരുുമാരുുഅന
നുുപദുമനാഭൻുു ചുണുുികുുാടുുി. മാളുേളിലും
വുയാപാരസമുചുുയങുുളിലുമുളുുനിരവധിആ
ഭരണശാലേളുുഅെചുുുപുടുുി.
ജീവനകുുാരുു,േരേൗശലവിേഗുധരുു,ഉപരൊ
കുുാകുുളുു,നിരുുമാതാകുുാളുു,കൊതുുകുുചുുവെ
കുുാരുു,വിതരണകുുാരുു,ലരോറടുുിജീവനകുുാ
രുു,ഡിബസനരുുമാരുുതുെങുുിഎലുുാവരുംനുപതി
സനുുിയിലാണു.സരുുകുുാരിലുു നിനുു്അനു
കുലമായ നെപെിേളുു നുപതീകുുികുുുനുുുണുു
നുുുംേൗണസിലുുവുയകുുമാകുുി.

കൊചുുി: രേരളതുുികല സാമുുതുുിേ
സുുിതി വീണുുും ദുരുുൈലമായരോകെ
സുുലവിലഇനികുതുുകനകുറയുകമ
നുു് വിലയിരുതുുലുു. രൊെിപുുികുുുനുു
രനടുും നുപതീകുുിചുു്ഇതുവകരവിലുുകുുാ
കതപിെിചുുുകവചുുിരുനുുഭുമിവിലുുപുുനന
െതുുിസാമുുതുുിേആവശുയങുുളുുനിറ
രവറുുാനാോതുു സുുിതിയിരലകുുാവും
ോരുയങുുളുുനീങുുുേ.
മാനുതമലുു,വലിയവിലയുളുുഭുമിയിലുു

നിരുുമാണനപുവരുുതുുനങുുളുുനെതുുിരന
ടുുമുണുുാകുുാൻുു പറുുുനുുസാെെരുയവുമി
ലു.ുഅതിനാലുുറിയലുുഎരസുുുുറുു്രമഖലയി
ലുംകുറചുുു ോലരുതുകുു തിരിചുുെിയാ
വുംഫലം.എവികെരൊരമഴുസുയലുുൈി
ലുുഡിങു നിരുുമികുുാകമനുുായിരുനുുു മു
നുുുമാസംമുമുു്വകരയുളുുേണകുുുകു
ടുുലുു.എനുുാലുുനിലവിലുളുുകേടുുിെങുു
ളിലുുരോലുംവാെേകുുാരുണുുാവിലുുഎ
നുുനിലയിരലകുുാണുോരയുങുുളുുനീങുുു
നുുതു.നാലുവരുുഷംമുമുു്വകരരേരള
തുുിലുുഭുമിേചുുവെംഒരുചുതാടുുംരോ
കലയായിരുനുുു.യാഥാരഥുയതുുിനുനിര
കുുാതുുവിലയകുുുാണുഇെപാടുേളുുപല
തും നെനുുതു. ഇരോകെ ആവശുയകുുാ
രുുകുു് രോലുംഭുമിവാങുുാൻുുപറുുാതുു
സുുിതിയായി.മാനതുമലു,ുവലിയരനടുുംനപു
തീകുുിചുു്പലരുംരൊെവിലയുകുു്ഭുമി
വാങുുിയിടുേയുംകെയുതു.ഇവരുുവലി
യരനടുും നുപതീകുുിചുു്സുുലംവിലുുകുുാ
കതപിെിചുുുകവചുുു.രൊടുു്പിൻുുവലികുുലുു
വനുുരോകെസുുലകുുചുുവെതുുിനുംഅ
തുതിരിചുുെിയായി.ഭുമിേചുുവെതുുിരല
കുുുളുു േളുുപുുണകൊഴുകുു് തെയാൻുു
സുവീേരിചുുേരുുശനനിലപാടുേളുുകുെി
യായരോകെരേരളതുുിലുുസുുലേചുുവ

െംനിലചുുു.
അതിനുപിനുുാകലനുപളയംഎതുുിയ

തുആകേതേരുുതുുതുറിയലഎരുസുുുറുു്
രമഖലകയആയിരുനുുു. ഗളുുഫു രമഖല
യിലുുഉെകലടുതുുകോഴിലുുസംൈനുു
മായ നുപശുനങുുളും രേരളതുുികല
ോരുുഷിേനാണുയവിളേളുകെവി
ലയിെിവും രെരുുനുുരോകെആ
ോശംമുരുടുനിനുുസുുലവില
കുതുുകനതാരഴ
കുു്രോരാൻുുതു
െങുുി.രേരളതുുി
കലരൊഓപുുരറ
റുുീവു ൈാങുുുേളി
ലുു വൻുുരോതി
ലുുേിെപുുാെംരോലുംപണയംകവചുു്ആ
ളുേളുുവായുപഎടുതുുിടുുുണുു്.പലസുു
ലതുുിലും രരഖേളിലുുോണിചുുിരികുുു
നുുമുലുയംവളകരഉയരുുനുുതുമാണു.അ
കതലുുാം ഇനി ആ സുുാപനങുുളുുകുുു
ൈാധുയതയായിമാറുനുുസുുിതിയാണു.
സെേരണൈാങുുുേളുു ഒരു രൊഗ

തുുിലുു നലുുേിയ റിരുപുരുുടുു് ഇങുുകന:
സുുലം ഈടു നലുുേിയിരികുുുനുു വാ
യുപേളുുപലതിലുംതിരിചുുെവു മുെങുുി
യിരികുുുേയാണു. പലതും േിെപുുാെമാ
ണു.ജപുതിനെപെിേളിരലകുു്േെനുുാലുു
പലതലതുുിലുുനിനുുുളുുനപുതിരഷധംശ
കുുമാകും.അതുരലലതുുിലുുകവചുുാലും
വാങുുാൻുുആളുേളുുകുറവാണു,വലുുാ
തുുകുരുകുുാണു.
ൈാങുുിലുുനിനുുുളുുസമുുരേംഏറുനുു

രോകെസുുലംസുവനുുംനിലയുകുു്വിറുു്
ൈാധുയത ഒഴിവാകുുാനുളുു നുശമംഇനി
വായുപകുുാരുു നെതുുും. േിടുുിയ വില
യുകുു്വിറുുാലുുരോലുംേെംവീടുുാനാോ

തുു സുുിതിയാണു പലരുുകുുും. സാമുു
തുുിേആവശയുങുുളുുനിറരവറുുാൻുുമകറുു
രു മാരുുഗമിലുുാകത വരുരുപുളുുസുുലം

േിടുുിയ വില
യുകുു്വിലുുകുുു
നുുസുുിതി ത
കുനു രേരള
തുുിലുു വരും.
ഇരോകെവില

േളുുകുതുുകനകുറയും.ഇ
രുപുളുുതകുനുസരുുകുുാരുു

നിശുുിയിചുുിരികുുുനുുനുയായ
വിലയുകുുുംതാകഴയാണുേചുുവ

െംനെകുുുനുുതു.വാണിജുയാവശുയങുുളി
ലുുനിനുുുളുുകേടുുിെങുുളിലുുനിനുുുംവ
രുമാനമിലുുഎനുുതുമകറുുരുതിരിചുുെിയാ
ണു.മിനിരോപുുിങുമാളുു,േെമുറിേളുു
എനുുിവനിരുുമിചുു്വാെേയകുുു്നലുുേിയി
രുനുുു.എനുുാലുുഇരുപുളുുവാെേകുുാകര
േിടുുാതുു സുുിതിയാണു. നിലവിലുളുു
വാെേകുുാരുുകുു്തകുനുകുതുയമായിവാെ
േ നലുുോനും സാധികുുുനുുിലുു. ലകുു
ങുുളുുവായുപഎടുതുു്നിരുുമിചുുകേടുുിെ
ങുുളുുജപുതിഭീഷണിരനരിടുനുുു.രേര
ളതുുിലുുഈവരുുഷംപിറനുുിടുു്പുതിയ
തായിഒരുനുരരുടുഅപുുാരുുടുു്കമനുുു്പ
ദുുതിേളാണുനപുഖയുാപിചുുിരികുുുനുുത.ുറി
യലുു എരുസുുുറുു് റഗുരലറുുറിഅരോറിറുുി
നിലവിലുു വനുുരോകെഅതികുനുു പരി
ധിവരാതുുകെറിയ,എരുടുഅതിലുുതാ
കഴരൊഫുളാറുുുേളുളുു,ഭവനപദുുതിേ
ളുു നിരുുമിചുു് വിലുുകുുാനാണു െില ൈി
ലുുഡരുുമാരുു നുശമികുുുനുുതു.അതിനുഉത
കുനുുനുഗാമീണകുനോജകുറുുുേളുമായിേ
മുുനിേളുുഎതുുിയാലുു രേരളതുുികല
ഭുമിവിലവീണുുുംനുൊകുുിലുുഎതുുി.

വി േ യി ല്് പ ദ്് തി യി ല്്; 
പ ്ത ്വ ഴി ലത ടി റി യ ല്് എ ലറ്്്് റ്്് 

മുംബൈ:കൊവിഡു-19കനതി
രായഇനുുുയയുകെരോരാടുുകുതു
പിനുുുണയുകുുുനുുതിനുളുുവി
ശേമായപദുുതിറിലയൻുുസ്ഇ
ൻുുഡസന്െുീസ്നപുഖയുാപിചുു.ുഇതി
ലുു ആശുപനുതിയിലുകെയുളുു
ബവേുയസൊയം,ജിരൊപുുാറുു് 
രോംഉപരൊഗിചുുുളുുആരോ
ഗുയസൗേരുയങുുളുു,എലുുാഅെി
യനുുിര രസവന വാെനങുു
ളുുകുുുംസൗജനുയഇനുുനംന
ലുുേലുുഎനുുിവഉളുുകുപുടുനുുു.
മൊരാഷ്നെുമുഖയുമനനുുുിയുകെദു
രിതാശുവാസ നിധികുു് അഞുു്
രൊെി രുപയുകെ നുപാരംഭ പി
നുുുണയും ആരുുഐഎലുു നുപ
ഖുയാപിചുുു.

കൊവിഡികനതികര
റിലയന്്സ്

മുംബൈ:കൊവിഡു-19പേരുുചുുാവുയാധികയ
രനരിൊൻുുരോകുു്ഡൗണുുനുപഖുയാപിചുുതുോ
രണംമാരുുചുുിലുുമാനുതം7.5ലകുുംയുണിറുു്ഉ
തപുാേനനഷുുവുംരണുു്ൈിലയുണുുരോളരുുവ
രുമാനനഷുുവുംഓകുടുരൊടുുീവുവുയവസായ
തുുിനു നുപതീകുുികുുുനുുു.കോഴിലാളിേകള
കൊനുുുംപിരിചുുുവിെികുലുനുു്നിരവധിവാ
െനനിരമാണേമുുനിേളുുവുയകുുമാകുുി.
ോരുയങുുളുുഎരുപുളുുസാധാരണനിലയി

ലാകുകമനുു് ആരുുകുുും അറിയിലുു. ബെന,
കൊറിയ,മറുു്വിപണിേളുുഎനുുിവയുകെഅ
നുഭവംഅനുസരിചുു്കുറഞുുതു ഒരു മാസ
കുതുൈിസിനസ്തെസകുപുൊൻുുസാധുയതയു
ണുു്.ൊറുുരൊരുടുഴുസ്കവളുുിയാഴുെനിരവധി
പുുാനുുുുേളുുഅെചുുുപുടുുുനുുതായിനുപഖുയാപിചുുു.

മെീനുദുു,മാരുതിസുസുകുുി,െുയുണുുായു
രൊരുടുരുുഇനുുുയ,കൊരൊടുുേിരുുരോസ്േരുുഎ
നുുിവരാണുഞായറാഴുെനെപെിബേകുകു
ണുുതു.േിയരൊരുടുഴുസ്,കറരൊനിസാൻുുഅ

ലയൻുുസ്, യമെ രൊ
രുടുരുു,െിവിഎസ്രൊരുടുരുുഎനുുിവയുംഇനുു
കലഉതുപാേനംനിരുുതുുിവചുുു.സുസുകുുിരൊ
രുടുരുു ഗുജറാതുുിലും തിങുുളാഴുെ മുതലുു ഷ
ടുു്ഡൗണുുനുപഖുയാപിചുുു.
പുതിയ പരിസുുിതി േണകുുികലടുകുുു

രുപുളുു,യാനുതാവാെനങുുളുംഇരുെനുേവാ
െനങുുളുംവളരുുചുുരരഖകുപുടുതുുാം.എനുുിരു
നുുാലുംവാണിജുയവാെനങുുളുുകുു്അടുതുു
സാമുുതുുിേവരുുഷവുംഇെിവുതുെരും.

ത ള ര്്ച്്യിലേ ക്്് ക ്പ്്് ക ്ത്്ി 
ഓ ടട് ്ടൊ ബൈ ല്്

കൊചുുി:കൊവിഡു-19സുഷുുിചുുനുപ
തിസനുുിയിലുുസംസുുാനകുതുമ
തുുുയരമഖലനിശുുലമായി.തുറമുഖ
ങുുളുകെയുംഫിഷ്ലാൻുുഡിങുകസ
നുുുറുേളുകെയും നുപവരുുതുുനംനി
രുുതുുി. ഇരോകെ മതുുുയൈനുുന,
അനുൈനുുരമഖലയികലമുനുുുല
കുുരുതുളം രപരുുകുുാണു താ
തുോലിേമായി രോലിയിലുുാതാ
കുനുുതു.പീലിങുരമഖലയിലുംകു
റഞുുതു ഒരു ലകുും രപരുുകുുാണു
കോഴിലുു നഷുും. മതുുുയരമഖലയി
കലനാലുലകുുതുുിലപുുരംകുടും
ൈങുുകളനിയനുനുുണങുുളുുരനരിടുു്
ൈാധികുുും.
തുറമുഖങുുളിലുുപരസുയ മതുുുയ

രലലംഒഴിവാകുുണകമനുുഫിഷറീ
സ്വകുപുുികനുുുനിരുുരേശംകോവുുാ
ഴുെ നിലവിലുുവനുുു. കോനുുാനി
തുറമുഖതുു് രലലംഒഴിവാകുുിയാ
യിരുനുുു മതുുുയവിലുുപുുന. തുറമു

ഖംതാതുോലിേമായിഅെചുുു.തു
ശുരുുഅഴീരുകുടുതുറമുഖം31വ
കരഅെചുുിൊൻുുതീരുമാനിചുു.ുകൊ
ലുുതുു്ശകുുികുളങുുര,നീണുുേര,
അഴീകുുലുുതുറമുഖങുുളുുേലകുറുുരുു
ഇെകപടുു്അെപുുിചുു.ുബവപുുിൻുു,മുന
മുുംരമഖലയിലുുനിനുുുളുുരോടുുു
േളുുഎതുുിയതുമുലംതിരകുു്നി
യനനുുുണാതീതമായതിനാലാണുന
െപെി. രെറുുുവ തുറമുഖതുു് ആ
ളുുകുുുടുും ഒഴിവാകുുാൻുു േലകുറുുരുു
കോലീസികനചുമതലകപുുടുതുുി.
മലപുുുറംജിലുുയിലുുതാനുരുുതു

റമുഖതുുുനിനുു് കോവുുാഴുെ ആ
രും മതുുുയൈനുുനതുുിനു രോയി
ലുു.കോനുുാനിയുംപരപുുനങുുാെി
യുംഅെചുുു.ോസരുുരൊടുജിലുുയി
ലുംമതുുുയൈനുുനരേനുദുുങുുളുുനി
ശുുലമാണു. തിരുവനനുുപുരതുു്
വിഴിഞുുതുു് േെലില രോകുനുു
തുനിരുുതുുി.

മത്്്യതമഖലനിശ്്ലം;
ത്റമ്ഖങ്്ള്്അടച്്്മുംബൈ:രലാകുു്ഡൗണുു നുപഖുയാപികുുപുുടു ുതിലുകെ

രാജുയതുുിനുനുപതിേിനം35,000മുതലുു40,000രോെി
രുപവകരസാമുുതുുിേനഷുും ഉണുുാകുകമനുു് കേയരുു
രററു ുിങുസ് റിരുപുാരു ുടു ു് . 21 േിവസകുതു രലാകുു് ഡൗണുു
പുരു ുതുുിയാകുരുമുാളുു ഇതു 6.3 ലകുും രോെി രുപ
വകരയാകും.

രലാകുു്ഡൗണികനതുെരുുനുു്ഉതുപാേനനഷുും80ശതമാനം
എനുുവിലയിരുതുുലികുനുുഅെിസുുാനതുുിലാണുേണകുു്.നെപുു്
സാമുുതുുിേവരുുഷകുതുജിഡിപിയുകെഅെിസുുാനതുുിലാണു
റിരുപുാരുുടുു് തയാറാകുുിയിരികുുുനുുതു. 140150 ലകുും രോെി
രുപയായിരുനുുു ഇകുുാലയളവികല കമാതുു ആഭുയനുുര
ഉതുപാേനം.
ഇരതാകെ സാമുുതുുിേ വരുുഷതുുികുനുു നാലാം പാേതുുിലുു

ഇരുപുാഴരുതുതിലുംതാരഴകുു്രപാകും.1.5ശതമാനംമുതലുു2.5
ശതമാനംവകരയാകുംനാലാംപാേതുുികലവളരുുചുു.നിലവിലുു
ഉണുുാകുനുുനുപതിേിനനഷുുംഏനുപിലിലുുആരംഭികുുുനുുഅടുതുു
സാമുുതുുിേവരുുഷതുുികലആേുയപാേതുുിലായിരികുുും ഏകറ
ആഘാതം ഏലുുപുുികുുുേ. ജിഡിപിയിലുു 4.24.8 ലകുും രോെി
രുപയുകെ കുറവു ആ സമയതുു് ഉണുുാരയകുുും. പിനുുീടുളുു
പാേങുുളിലും  ജിഡിപി വളരുുചുു ഇലുുാതാവുേരയാ കുറഞുു
വളരുുചുരുയാആോംഇതികനുുുഫലകമനുുുംറിരപുുാരുുടുുിലുുപറയനുുു.ു
അരതസമയം രലാകുു് ഡൗണുു 21 േിവസം കോണുു്
അവസാനികുുാകത െിലരുപുാളുു 3060 േിവസം വകര നീണുുു
രപാരയകുുാകമനുുുംറിരുപുാരുുടുുിലുുപറയുനുുു.

മുംബൈ:കൊവിഡു-19സാമുു
തുുിേനുപതസനുുികയമറിേെ
കുുാൻുുരേനുദുുസരുുകുുാരുു1.70ല
കുും രോെി രുപയുകെസാമുു
തുുിേ പാരുകുജു നുപഖുയാപിചുു
രതാകെ ഓെരി വിപണി കറ
രുകുാഡു രനടുുതുുിലുുഅവസാ
നിചുുു.മുംബൈഓെരിസുെി
േയായ കസൻുുകസകുസ്
1,410.99 രപായിനുുു് ഉയരുുനുു്
അതായതു4.94ശതമാനംഉയ
രുുനുു്29946.77രലകകുുതുുി.രേ
ശീയഓെരിസുെിേനിഫുറുുി
323.60രപായിനുുു്ഉയരനുു്3.89
ശതമാനംവരധനവുരരഖകപുുടു
തുുി 8641.45 രലകുകുതുുിയാ
ണുവുയാപാരംഅവസാനിചുുതു.
നിലവിലുു1483േമുുനിേളുകെ
ഓെരിേളുുരനടുുതുുിലും,766
േമുുനിേളുകെഓെരിേളുുന
ഷുുതുുിലുമാണു.
ഇൻുുസ്ഇൻുുഡു ൈാങുു്

(44.67%), ഭാരതി എയരുുകെലുു
(9.69%), ലാരുുകസൻുു (9.44%),
ൈജാജുഓരുടുാ(8.22%),െീരറാ
രമാരുടുാരോരുുപുു(8.05%)എനുുീ
േമുുനിേളുകെഓെരിേളിലാ
ണു നഷുും രരഖകുപുടുതുുിയതു.
അരതസമയം വുയാപാരതുുിലുു
രുപകുപുടുുസമുുരേംമുലംവിവി
ധേമുുനിേളുകെഓെരിേളി
ലുുഇനുു്ഭീമമായഇെിവാണുരര
ഖകുപുടുതുുിയതു.കയസ്ൈാങുു്
(10.14%),കഗയുല്(3.24%),അോ
നിരപാരുുടസു്(2.90%),സണുുഫാ
രുുമ(2.69%),മാരുതിസുസുകുുി
(2.56%)എനുുീേമുുനിേളുകെ
ഓെരിേളിലാണുഭീമമായഇെി
വുരരഖകുപുടുതുുിയതു.
എചുു്ഡിഎഫുസി ൈാങുു്

(2,570.09),ഐസിഐസിഐ
ൈാങുു് (2,515.65), റിലയൻുുസ്
(2,229.74)ആകുസിസ് ൈാങുു്
(2,149.85),  എചുു്ഡിഎഫുസി
(2,097.99)എനുുീേമുുനിേളു
കെഓെരിേളിലാണുഇനുു്കു
ടുതലുുഇെപാടുേളുുരരഖകുപുടു
തുുിയതു.

സാമ്്ത്്ിക
ഉതത്്ജനത്്ില്്
ഉയര്്ന്്്ഓഹരി

പി.ബി.ബാലു

പഠികുുാൻുുരവണുുിമറുനാടുുിരലകുു്രോ
വുേ, അവികെ പഠനതുുികൊപുും

കോഴിലുു കെയുുുേ, അതിനിെയിലുു സുവ
നുുംവഴികതളികചുുടുതുു്വിജയപെവുേളുു
േയറുേ,അതാണുമലയാളിയുകെമനസി
ലുുഎഴുതിയരോകുലംഎനുുരപരികനുുുേ
ഥ.വെേരയിലുുഅറിയകുപുടുനുുഅമുുല
തുുുമീതുുലുുകുടുംൈതുുിലുുഎ.എം.ൊ
തുുുവികനുുുയുംമാതുവികനുുുയുംമുതുുമേ
ൻുുരോപാലരൊടുപഠിചുു്മുരുനുടുുുരോേ
ണകമനുുായിരുനുുുഅചുുൻുുപറഞുുതു.അ
തു രനെിയതാേകുടു അലപുും ബുദുുിമുടുുി
യും.അതിനിെയിലാണുജീവിതംഅരന
േംരപരുുകുു്ആനുശയമാവുനുുസുുാപനങുു
ളുകെതലവനാകുുുനുുതു.
നുൈണുുൻുു രൊകളജിലുു പഠികുുുനുു ോ

ലം.വീടുുിലുുനിനുുുംരൊരളകളജിരലകുുുളുു
ദുരംഏഴുേിരോമീറുുരുു.േിവസവുംനെകുുു
നുുതു14േിരോമീറുുരുുദുരം.ജീവിതതുുിലുു
എകുനുങുുിലുകൊകുകുആോൻുുപികുനുഒ
രുപാടുഓെിയിടുുുണുു്.നുപതിസനുുിേളുുഏ
കറേണുുിടുുുംേിതയുകുുാതുുതുഅനുഭവ
സമുുതുുുകൊണുുുമാനുതം.രൊകളജിലുുപ
ഠികുുുരുപുളുുസുവനുുംോരുയംരൊകുുിയതു
െുയുഷകനടുതുുാണു.അവികെ നിനുു് തുെ
ങുുുേയാണുവിജയങുുളുകെേഥ.

ലകച്ര്്ആവാന്്ചചനന്്യക്്്്
എം.എസ്സിപഠികുുുരപുുഴാണുഞാൻുു

മനുോസിരലകുുുരോയതു.ലകുെറരുുആോ
നായിരുനുുുഅചുുകുനുുആനുഗെം.രനവിയി
ലുുകസലകുുൻുുേിടുുിയിരുനുുു.കെറികൊ
രുആരോഗുയനുപശുനംഉളുുതുകൊണുു്അ
തുലഭികുുാകതരോയി.പികുനുനാടുുിലുുപ
ഠികുുാൻുു രോോൻുു കെറികൊരു മെി വ
നുുു.അതായിരുനുുുപുറരുതുകുു്രോവാ
നുളുുോരണം.
ആേുയംഒരുെിടുുിഫണുുിലായിരുനുുു(നുശീ

കുഷ്ണ)രോലി.അവിെകുതുഅനാസുു
യും േളുുതുുരവും മുതലാളികയ ചുഷ
ണംകെയുുലും നുശദുുിചുുു.അകുുാരുയംമുത
ലാളിരൊടുപറഞുു.ുശമുുളംവാങുുുനുുത
രുലുഅതുകൊണുുാണുപറഞുുതു.പിരുറുേി
വസംമറുു്ആളുേളുുഎകുനുശനുതുവികന
രോകലോണാൻുുതുെങുുി.അങുുകനഅ
വികെനിനുുുംഇറങുുി.

ത്ടക്്ംലോട്്റികച്്വടം
പഠികുുണം,പണംരവണംഅതിനായി

നുശമം,രോലിരതടുനുുതിലുംഎളുപുുമുളുു
വഴിപരിെയമുളുുവരുുോടുുിതനുുു.അനുു്

അവികെരോടുുറിവുയാപാരമുണുുായിരുനുുു.
ഏറുുവുംലാഭകമനുു്േണുുരോടുുറിൈിസിന
സ്ആരംഭിചുുു.നലുുലാഭംേിടുുി.ഒരുേിവ
സംലാഭംേിടുുിയാലുുപിരുറുേിവസംരവകറ
രോലികുുുരവണുുിഇനുുുരുുവുയുവിനുരോകു
മായിരുനുുു.ഒരികുുലുുഎവരുുഇനുുുയലിമിറുു
ഡുഎനുുേമുുനിയിലുുനിനുുുംഇനുുുരുുവുയു
വിനുവിളിചുുു.200രപരിലുുനിനുുും11രപ
കരയാണുകതരകുഞുടുതുുതു.അവസാന
മായിഒരുഇനുുുരുുവുയുകുെിഉണുു്.അതിനു
കൊലുുകുുതുുയിലുുനിനുുാണുആളവനുു
തു.അരുദുെംവനുു്രോേിചുുരുപുളുുപിെിവി
ടുുു രോയി.ഇനുു് രോേമാകേയുളുുസം
രംഭങുുളുുനിയനനുുുികുുുനുുൈിസിനസുോ
രനുേടുേടുുിഇംഗുുീഷ,്അങുുകനഅതുലഭി
ചുുിലുു.പികുനുപുതിയഅവസങുുളുുരതെി
നെപുുായി.

മ്ന്്ാംഅങ്്ംചെഡിക്്ല്്
രോകുലംകമഡികുുലുുനരുുപുുുേളുകെവി

ജയതുുിനുഒരുപിനുുാമുുുറേഥയുണുു,്ആ
ഫീലുുഡിലുംരോലികെയതുിടുുണുുു്രോകു
ലംരോപാലൻുു.രോടുുറിവിലുുകുുുനുുതിനു
രവണുുിയാണുഒരുവനിതരോകുറുുകറസമീ
പിചുുതു,രപരുരോ.മംഗളം.സംസാരതുുി
നിെയിലുുഎനുുാണുപഠിചുുകതനുു്രോേിചുു.ു
ഞാൻുുൈിഎസ്സിഎനുുുപറഞുു.ുഅവ
രുകെ േതുു് നലുുേി യുണിരവഴുസലുു ല
രോറടുുറീസിരലകുുയചുുു. അവികെ കറനുപ
കസരനുുുറുുീവായിരോലിലഭിചുു.ുനനുുായിപ
ണികയടുതുുു.ആറുമാസംകൊണുു്നലുു
ൈിസിനിസ്േിടുുിയതിനാലുുബൈകുു്വാ
ങുുിതനുു.ുഅറിയാതുുഒരുൈനുുതുുിലുു
നിനുുുംസൊയംേിടുുി,അതാണുഇതുവ
കരയുളുുവിജയതുുികനുുുനപുധാനോരണം.

സവ്പന്ം
സുവനുും സുുാപനം എനുുതായിരുനുുു

സുവപുനം. അങുുകനയാണു 1968ലുു കെ
ബുനുയികല ബമലാപുുുരിലാണു നുശീരോ
കുലംെിറുു് സ്ആൻുുഡുഫിനാൻുുസ്േമുു
നിബുനപവറുു് ലിമിറുുഡുതുെങുുുനുുതു.പി
കുനുഅധുവാനംതകുനു.ോലതുുുംബവ
േിടുുും നാലു വീതം രോകുറുുരുുമാകര ോ
ണും. നുശീരോകുലം െിറുു് സിനു രപരായി.
1975ലാണുെിടുുിരജിസുുുുരുുകെയുതതു.ആേുയ
മുതലുുമുെകുു്600രുപ.േഷുുകുപുൊകതരന
ടുുമുണുുാകുുാൻുുപറുുിലുു.ഒരുകുഞുുികനഅ
മുു രൊകുുുനുുതു രോകല േരുതലുു രവ
ണംഅതാണുവിജയരെസുയം.
വിേുയാഭുയാസസുുാപനങുുളുംകമഡികുു

ലുുരൊകളജുംആതുരാലയങുുളുംഒടുവി
ലുു െി.വിൊനലുേളുമായിവളരുുനുുരുപു

ഴും ലാളിതുയമാണു മുഖമുനുേ. രോകുലം
ബേവയുകുുാതുു രമഖലേളിലുു. ബഫവു
സുുുുാരുുരോടുുലുേളുുകുകുപുുംജുവലുുറി,ൌ
സിങുേമുുനി,ഫുഡുരുനപാസസിങു,ഫുടു
രോളുുകുുബു,രോകുലംെി, ബെപുുരുുമാ
രുുകുുറുു്എനുുിങുുകനയാണതു.31ഓളംഅ
നുൈനുുസുുാപനങുുളുമുണുു്.

ലേരിന്േിന്്ില്്
അചുുനുവെേരയികലഓരുുകുുാടുൈിസി

നസ്ഉണുുായിരുനുുു.അചുുകുനുുകൊപുുംകു
ഷികുുിറങുുിയിടുുുണുു്. കുടുുികുുാലതുു് എ
നുുുംരാവികലരണുു്ഗുുാസ്പാലുുകുെികുുും.
ഞാൻുുതകുനുയാണുചുടുപാലുുേറകുനുടു
തുു്കുെികുുുനുുതു.അരുപുളുുഅചുുൻുുപറ
യും,രാവികലപാലുുകുെികുുണകമങുുിലുു
പശുകുുകളകൊണുുുരോയിരമയുകുുണം.
ആരോലിയുംകെറുപുുതുുിലുുകെയുതിടുുു
ണുു്.ഈവുയവസായിമേൻുുവളരുുനുു്വലു
താകുരുപുളുുഅതുമറകുുാൻുുപാെിലുുരുലു.
അതുകൊണുു് തകുനുയാണു രോകുലകമ
നുു്രപരിടുുതു.

സെര്്പ്്ണവം്സ്്ിലോത്്ാഹവം്
1968ജുബല23നുകെബുനുബമലാപുുു

രിലുു നിനുുായിരുനുുു ഈ സുുാപന
തുുികുനുുതുെകുും.േഠിനാധുവാനം,നിസുവാ
രുുതുുരസവനംവിരവേമുളുുവൻുുമാകന
ജുകമനുുു് രീതിേളുു എനുുിവയിലുകെഈ 
സുുാപനംവളരുുനുുുകൊരണുുയിരുനുു.ുഎ.
എം.രോപാലൻുുഅങുുകനപതികയരോ
കുലംരോപാലനായി.രാജുയകമമുുാടുംനി
രവധിസുുാപനങുുളുു.തുെകുുംമുതലുുത
കുനുയുളുുഅരുദുെതുുികുനുുേഠിനാധുവാന
വും,സമരുുപുുണവുംസുുിരോതുുാെവുമാ
ണുവളരുുചുുയുകുു്ോരണമായതു.ഒരുപരാ
തികുുും ഇെവരാകത ഉപരോകുുു സംതു
പുതിോരുയതുുിലുുഇനുുുയയികലഏറുുവുംമി
േചുുെിടുുിേമുുനിഎനുുനിലയിരലകുു്ഉയ
രുുനുുു.
പതികൊനുുായിരംകോഴിലാളിേളുു,വ

രുുഷതുുിലുുഅവരിലുുഓരോരുതുുകരയും
അഞുു് മിനുകുടുങുുിലുംോണുനുു മുതലാ
ളി. പുുസ് ടു രൊഗുയതയുളുുവരുുഅരുദുെ
തുുികുനുുേമുുനിേളിലുുമാകനജരുുമാരാകു
നുുു,നുപാരൊഗിേപരിെയംഅെിസുുാന
മാകുുി രണുുു ലകുുരുതുളം രുപ ശമുുള
വുംവാങുുുനുുു.ഇതിനുളുുവുയകുുമായമ
റുപെിയുംഈവുയവസായികുുുണുു്.
"എകുനുു പതികൊനുുായിരം സുുു ുാഫിലുു

എലുുാകൊലുുവുംഅതിലുുഎലുുാവകരയും
അഞുുുനിമിഷകമങുുിലുംഞാൻുുോണും.
െിടുുിഫണുുിലുുനപുരതുയേിചുുും.ോരണംഇതു

വിശുവാസതുുികുനുുരപരിലുുനെതുുുനുു
താണു.അതുനുഗെികുുാനുളുുേഴിവു
ളുു ആളുേളുു രവണം. അവകര
കസലകുറുു്കെയുുുേഎനുുതാ
ണു ഏറുുവും വലിയ ോ
രുയം.പുുസ്ടുപഠിചുുവ
ൻുുഇനുു്രണുു്ലകുും
രുപവകരശമുുളം
വാങുുുനുുുണുു്.
അതുഅവകുനുു
എകുസ്പീരി
യൻുുസ് ആ
ണ.ുഅവൻുു
നലുുവിശുവ
സ്തനാ
യിരി
കുുും.നുപ
വരുുതുു
നങുുളുു
വളകരസതുയസ
നുുമായിരി
കുുും.അങുുകന
യുളുുരണുു്ലകുുംരുപവകരശമുുളംവാ
ങുുുനുുമാകനജരുുമാരുുഉണുു്.േമാൻുുഡരുുകുു്
േമാൻുുഡുകെയുുാരനപറുു,ുയുദുുംകെയുുണ
കമങുുിലുുഇവരുുതകുനുരവണം.ആരോ
ധംലീഡരുുകുു്രവണം'.

ലകരളത്്ിലലക്്്
സുവനുുംനാകെനുുരീതിയിലാണുരേരള

തുുിലുു മുതലുു മുെകുുാൻുു തീരുമാനിചുുതു.
െിടുുിേമുുനിയുകെവളരുുചുുരേരളതുുികുനുു
വിശുവാസം രനെികയടുതുുായിരുനുുു. പി
കുനുബേവയുകുുുനുുതുവിേുയാഭുയാസരംഗ
തുുാണു.25കൊലുുംമുമുു്വെേരയിലാണു
ആേുയവിേുയാഭുയാസസുുാപനംതുെങുുിയ
തു.ഇരുപുളുുസിൈിഎസ്ഇസ്കുളുേളുു,
ൈിഎഡുരൊകളജു,ആരുുടുസ്ആൻുുഡുസ
യൻുുസ്രൊകളജു,എൻുുജിനീയറിങുരൊ
കളജ,ുോറുുറിംങുരൊകളജ,ുഫാരുുമസിരൊ
കളജു, നഴുസിംഗു രൊകളജു, കമഡികുുലുു
രൊകളജുഎനുുിവയുണുു്.നുഡിങുുിങുവാടുുരുു
ൈിസിനസുംനെതുുുനുുുണുു്.
1976ലുു രോകുലം സിനിമ നിരമിചുുു.

അലുുരുവയസുഎനുുകതലുങുു്െിനതും,േ
ളിനപുായകമനുുാണുഅതികനുുുമലയാളം.എ
സ്ഐെനുദുുരശഖരകുനുുആേുയെിനുതമായി
രുനുു.ുവിജയുയുകെഅചുുനാണുെനദുുുരശഖ
രുു.അരുനുരംഭയങുുരനുേിടുുികുുലായിരുനുുു
ൈിസിനസ്.അതുകൊണുു് പികുനു വനുു
സംവിധായേരുകെഅഭയുരഥനേകൊനുുും
സവുീേരിചുുിലു.ുഅകുുാലതുു്നിരവധിെിടുുി
കുുമുുനിേളുുകോടുുുേയുംകെയതുിരുനുു.ു

കുകറകുുാലംേഴിഞുു്വിനയൻുുവനുുു
പറഞുുതുകൊണുുാണുഅതിശയൻുുഎടു
തുു് സിനിമയിലുു സജീവമായതു. നാ
ലപുരുോളംപെങുുകളടുതുു.ുനിരമിചുുവയി
ലുുനശുദുുികുുകപുുടുുതുഏകറയുംൈിഗുൈഡജു
റുു്െിനതുങുുളാണ.ുഇരപുുളുുകുടുതലുുനശുദുു
ഈരമഖലയിലുുേമുുനിനലുുകുനുുുണുു.്

നയം
വിജയതുുിലുു ഒരു പങുു് രോകുലം വി

ശുവാസതുുിനുനലുുകുനുുു.മനുഷുയനുേഴി
വുമാനുതംരോരാ,ബേവാധീനംകുെിരവ
ണം.എകുനുുേീഴിലുുരോലികെയുുുനുുവരി
ലുുഎരുനുകുുാളുുസാമരുുതുുുയം ഉളുുവരും
വിേുയാഭുയാസമുളുുവരുംഉണുു്.ഇതുരണുുും
രോരാബേവാധീനവുംകുെിരവണംഉയ
രങുുളികലതുുാൻുു.തിരിചുുെിഉണുുായിടുുുണുു്.
അപുുരുപുളുുെിലനുപശുനങുുളുുഉണുുാകും.
അതുരോലുുവിയായലുു,രുനപാതുുാെനമാ
യികുടുടുകുുും.വിശുവസിചുുആളുേളുുെതി
ചുുിടുുുണുു്.ഒരുോരുയംതീരുമാനിചുുാലുുഅതു
കെയുുും.പികുനു,നഷുുംഓരുുതുു്പശുുാതുു
പിചുുിടുു്ോരുയമിലുുഎനുുതാണുനയം.
ആേുയമായി തുെങുുിയ വിരൊേ ൊന

ലുംതുെരുുനുുുളുുനുയുസ്ൊനലുംജനനുപി
യമായിമാറുനുുതിലുുസരുതുഷരമഉളുുു.
ഓരുടുകൊബൈലുുസ്ആരംഭിചുുു.ഇ-വാ
െനങുുളുകെവിപണിനിരീകുുിചുുുവരിേ
യാണു.കുടുംൈമാണുശകുുി.മേൻുുബൈ
ജുരോപാലനാണുഎകുസിേയുുടുുീവുഡയറ
കുറുുരുു,മേളുുജലീഷ,മരുമേൻുുവി.സി.നുപ
വീണാണുഡയറകുറുുരുുഓപുുരറഷൻുുസ്.

ഗോകലും ഗോപാലൻ

മലയാളംമനസ്നിറഞ്്്സവ്ീകരിച്്
ഗോക്ലഗാഥ

മുംബൈ:കൊവിഡു-19രോഗകുതുരേനുദുുസ
രുുകുുാരിനുുു േീഴിലുളുു ആരോഗുയ ഇൻഷുവറ
ൻുുസ്പദുുതിയായആയുഷ്മാൻുുഭാരതികുനുു
േീഴിലാകുുി.ഇരോകെആയുഷ്മാൻുുഭാരതുപ
ദുുതിയുകെേീഴിലുളുുവരുുകുു്ബവറസ്ൈാധ
യുകുുുളുുകെസുുുുുേളുുസൗജനുയമാകും.നാഷ
ണലുുകെലുുതുു്അരോറിറുുിയുരെതാണുതീ
രുമാനം.ഈപദുുതിയുകെേീഴിലുുഎംപാന
ലുുകെയുുകുപുടുുിടുുുളുുസുവോരുയആശുപനുതിയി
ലും കൊരോണ കെസുുു ു് സൗജനുയമായി നെ
തുുാം.
കൊവിഡു-19സംശയികുുകുപുടുനുു രോഗി

േളുുകുുും സുവോരുയആശുപനുതിേളിലുുഐ
കൊരലഷൻുുനിരുുരേശിചുുാലുുഅതുംപദുുതി
യുകെപരിധിയിലുുവരും.കൊരോണയുകെഭാ
ഗമായിവരുനുുഎലുുാകെസുുുുുേളുംലിസുുുുിലുളുു
സവുോരയുആശുപനതുിേളിലുുസൗജനയുമായിരി
കുുുകമനുു്എൻുുഎചുു്എവുതുുങുുളുുഅറിയി
ചുു.ുഇനിഇതികനുുുഭാഗമായുളുുശവുസതെസമ
െകുുമുളുുോരയുങുുളുുകുു്ഇനുുുൻുുസിവുകേയരുു
യുണിറുുികലെിേിതുുയുംഉളുുകപുുടുതുുും.

കൊവിഡിന്
ആയ്ഷമ്ാന്്ഭാരത്

ലോക്്് ഡൗണ്്: 
നഷ്്ം 6.3 േക്്ം ലോടി 
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ളകാവിഡ-ു19ളനതുടരുുനു്ുകോകു്ു
ഡൗണുുപരുഖയുാരിചുുിരികുുുനുുസാ
ഹചരയുതുുില100കലളറബുകുുുക
ളുുളോതുജനതുുിനുളവബുസസ
റുുിലുുനിനു്ുസൗജനയുമായിഡൗ
ണുുകോഡുളചയുുുനുുതിനുളുുസം
വിധാനളൊരുകുുികകപദുുുമാനവ
വിഭവകശഷിവികസനവകുപുുിനു
കീഴിലുളുുനാഷണലുുബുകു്ുപടുസു്ുുു
(എൻുുബിടി).

എൻുുബിടിയുളടളവബുസസറുുാ
യhttps://nbtindia.gov.inലുുനിനു്ു
ഹിദുുി,ഇംഗുുീഷ,്മലയാെം
ഉളളപുളുടയളുുുഭാഷകെിളല
പസുത്കങുുളരിഡിഎഫുരുര
തുുിലുുസൗജനയുമായിഡൗണുുകോ
ഡുളചയുുാം.കുടുതലുുപുസത്ക
ങുുളുുഇതികലകു്ുലഭയുമാകുുും.

പുസത്കങുുളുുവായനയകുുുു
കവണുുിമാപതുമുളുുതാണ.ുവാണി
ജയുാവശയുതുുിനായിഉരകോരികുുാ
ൻുുരാടിലുു.ളതാടിയിളലവിസമ്യം

"ളോനുുാങുുണുുിചുുീര
തിനുുാലകോ

നകണുുുംതിരുമുുിവരുളമടാ'
എനു്ുസംഘകാലതു്ുകോരിവ
രയുനുുാരരാടിയതുളരാൻതകര
ളയകുറിചുുാണ.ുളോനുുുകചരു
നുുസസയുമായതാണുകാരണം!
ളോനുുാരവീരം,ളോനുുാരം
എളനുുലുുാംഅറിയളപുുടുനുുഇ
തിളനുുുഇലകളംുപുവംുകൊ
രനുനനു്ു.നലുുരുചിയംുഗുണ
വംു.സവുരണംകചരനുുതിനാല
ബുദുുിവികാസതുുിനംുഓരമ
ശകുുികുുുമായിരഴയകാലതു്ു
അമുുമാരമകുുളകു്ുഇതുകറി
വചുുുനലകിയിരുനുുു.ശാസപ്തു
നാമംകഷയുഒകസുിഡനുുുാലിസ.്
മഞുുനിറതുുിലകുലകൊയാ
ണുപുകുുള.ഈളചടിഒനുുര
മീറുുരഉയരതുുിലവരംു.മുളപുു
തുുാതുുവിതുുുകളചിലആ
പരുികുുൻരാജയുങുുെിലകാപുുി
കുുുരുവിനുരകരമായിഉര
കോരികുുുനുുു.

കരളകരാരതുുിനുനലകു
നുുആയുരകവദമരുനുുുകളുളട
പരുധാനഘടകമാണുളോൻത
കര.വാതം,ആസ്തുമ,കുഷഠ്ം
എനുുിവയളുകുുതിളരയംുഹി
സുുുുീരിയ,വയറുകടിഎനുുിവ
കുറയകുുുാനംുഉരകോരിചുുുവ
രുനുുു.ഇല,ളൊലി,കവര,ു വി
തു്ുതുടങുുിഎലുുാഭാരങുുളംു
ഔഷധഗുണമുളുുതാണ.ുകാ
ലിതുുീറുുയായംു,രചുുിലവെമാ
യംുഉരകോരികുുുനുുു.പരുകതുയ
കരരിചരണംആവശയുമിളലുു
നുുതംുവലിയകീടശലയുമിളലുു
നുുതംുഇതിളനുുുകമനുുയാണ.ു

ളോചുുുകുടുുുകാകര,
നിങുുളെകപുുളലതളനുുനമുുുളടകുഞുുാ

പുുുവിനംുപുറതുുിറങുുികുുെികുുാൻരറുുാളത
വീടിനുളുുിലഅടചുുിരികകുുണുുഅവസുുയാ
ണ.ുഅചുുനംുഅമുുയംുരറയുനുുതുകകടുുിടു്ുഇ
നിമുനുുാഴചുഇങുുളനതളനുുകവണുുിവരംു.

സാരമിലുു,നമുുുളടനാടിനുകവണുുിയകലു.ു
എനുുാലഓരതുുിരികുുാളതഅവളോരു

കുടുുുകാളരളനകിടുുി.
ഒരുകുടുുിദികോസര.
കുടുുുകാരകകടുുിടുുുകടുുദികോസരഎനു്ു.
ആകഥനാളെമുതലനിങുുളകുുുവായി

കുുാം.
ഇനിരറയുനുുതുപശുദുുിചുുുകകളകുുണം.

ഈ  ക ുടുുി േി ദോ സ റി ന ുഒ ര ുദപ ര ുനി ങുു ൾ
നി ർ ദേ ശി കുു ണം. 

ക ുടാ ചത ക ുടുുി േി ദോ സ റി ചുുു
ഒ ര ുേി പതും നി ങുു ൾ ദോ കുുി 
വ ര യകുുു ണം.
എനുുിടു്ു7034041234എനുുവാടു്ുസ്ആപു്ു

നമുുറിലകരരംുരടവംുഅയചുുുതരണം.
ദപ ര ുമാ പതും നി ർ ദേ ശി കുുാം.
ന ലുു ദപ ര ുനി ർ ദേ ശി കുുു നുു യാ ൾ കു്ു സ 

മുുാ ന മ ുണു്ു.
രടംമാപതുംവരചുുയയകുുുാം;
ന ലുു പ ട തുുി നംു സ മുുാ ന മ ുണു്ു.
ഇനുുുസവകിടു്ു6മണികു്ുമുൻപുഅയചുുു

തരണം.
അയയകുുുുകപുുളനിങുുളുളടഒരുളസല

രിയംുകരരംുപുരണകമലവിലാസവംുഉ
ണുുായിരികുുണം.

#MyFamily എനുുഹാഷ്ടാഗുകചരകുുുക.
കവരംളറഡിയായികകുുള.ു....

ളതാടിയിളലളചടികളഏളതകനുാു,എളനുുകനുാുമറനുുുകരായവ
രകു്ുഅവിളടകാണാവുനുുചിലഅപുരവസസയുങുുളെവീണുുും
രരിചയളപുുടാം.

പപുി യ ചപു ുടുു സാ റാ ദമു,ു 
ജീ വി തം യൗ വുു ന തീ കു്ുണ വംു ഹ ുേ 
യം ദപുപ മ സ ുര ഭി ല വ ുമാ യി രി കുുു നുു
ഈ  അ സ ുല ഭ കാ ല ഘ ടുു ചതു ുഎ 
ചുുു പപുി യ സ ുഹ ുതു്ു എ ങുു ചന വി നി 
ദോ ഗി കുുു നുുു?

ആറുരതിറുുാണുുുമുൻപുസവ
കുുംമുഹമുുദുബഷീരഎഴുതിയ

കപുരമകലഖനതുുിളലനായക
ൻകകശവൻനായരകചാദിചുു

ഈകോദയുംനമുുളനകമുുടു
തളനുുകോദികകുുണുുതാണ.ു
അടുതുു21ദിവസകതുുകുുുകവ

ണുുി...
പുസത്കരുരതുുിലപരുസാധ

നംളചയുുളപുുടുുബഷീറിളനുുുആദയുര
ചനയാണുകപുരമകലഖനം.1942ല
ബഷീരജയിലിലകിടകുുുനുുഒര
വസരതുുിലാണുഈലഘുകോ

വലഎഴുതിയത.ു1944ലഇ
തുനികോധികുുളപുുടുകയംു

കോപുുികളകണുുുളക
ടുുുകയംുളചയതു.ു

പുജപുുുരയിളലതി

രുവനനുുപുരംളസൻപടുലജയിലില
രാജയുകപുോഹംആകോരികുുളപുുടു്ുതട
വിലകിടകുുുനുുസമയതുുാണുബ
ഷീരഈകോവലഎഴുതിയത.ുദി
വാൻസി.രി.രാമസവുാമിഅയുുരളകുു
തിളരകലഖനങുുളഎഴുതിഎനുുു
ളുുതായിരുനുുുഅകദുുഹതുുിലആ

കോരിചുുിരുനുുുകുറുും.മതിലുകളഎ
നുുകപുരമകഥയകുു്ുആധാരമായപരു
ണയവംുഇകതതടവുകാലതുുാണു
സംഭവിചുുത.ുജയിലിലവചു്ുസഹതട
വുകാളരകാണികുുാനായിഅകദുുഹം
രലകഥകളംുഎഴുതിയിരുനുുു.എ
നുുാലപുറതുുുവനുുകപുുളആകഥ
കളൊനുുുംഒപുുംളോണുുുവരാൻ
സാധിചുുിലുു.കപുരമകലഖനംമാപതുമാ
ണുഅകദുുഹതുുിനുപുറളതുുതുുി
കുുാൻആളകകഴിഞുുത.ു

പരുകതുയകിചു്ുരാജയുകപുോഹരരമായി
ഒനുുുംഈകഥയിലഇളലുുങുുിലംു
ഈപുസത്കംതിരുവിതാംകുറില
നികോധികുുളപുുടുുു.തിരുവിതാംകുര
ഒരുഹിനുുുപരുവിശയുആയിരുനുുു.മി
പശുവിവാഹങുുളെഅകുുാലതുുുനി
രുതുുാഹളപുുടുതുുിയിരുനുുതായിരി
കുുാംഈനികോധനതുുിനുകാര
ണം.സരസി.രി.1947ലനാടുവിളടുു
ങുുിലംുരിനുുീടുപരുധാനമപനുുുിയായര
റവുരടി.ളക.നാരായണരിളുുയാണു
1948ലഈപുസത്കതുുിളനുുുനി
കോധനംനീകുുിയത.ു

ഈഅസുലഭകാലഘടുുളതുു
എങുുളനവിനികോരികുുുനുുു?

ലലാക്്്ഡൗണം്ആസവ്ദിക്്ാം
ഷിബ്ലേേിലോൺ
പി. ബി. ബാ ലു
ളകാചുുി:കലാകുഡൗണആസവുദി
ചു്ുമുൻുുമപനുുുിഷിബുകബബികജാ
ണുു.ളകാകറാണബാധിചുുരാജയുങുു
െിലുുആളുകളുുവീടുുിനുളുുിലുുകഴി
യുനുുളതങുുളനളയനു്ുഅനുഭവി
ചുുുകനാകുുാൻ20നുവീടുുിലുുഒരു
പടുയലുുകനാകുുിയതാണ.ുകരാണുു
വിെിചുുസുഹുതുുുകുു
കൊടംുരറ
ഞുുുഇ

കങുാുടുുുവകര
ളണുുനു്ു.ഇകപുാുള
രാജയുംതളനുുകലാകഡുൗണിലാ
യി.അലുുപുുംഅചുുടകുുംകുറഞുു
വരുുകു്ുകാരയുംകടുകടുുിയാളണനു്ു
ളമളപുടാവാരുുതുുകയാടുഅകദുുഹം.

ജീവിതതുുിലുുആദയുമായാണു

ഇതുുരളമാരുഅനുഭവം.ചിടുുകള
കു്ുഇതുുിരിമാറുുംവരുതുുി.രാവി
ളലഅലരംവയുായാമം,അതുക
ഴിഞു്ുകുെി,രിളനുുരപതുംവായ
ന.രതുുുമണികുുാണുകപുബകു്ുരാ
സു്ുുു.രിളനുുഒകരാദിവസവംുഒകരാ
ളഷഡയുുള.ആദയുദിവസങുുെിലുു
വായനആയിരുനുുു.അതിനിടയി

ലുുളടലിവിഷനിലുുവാ
രുുതുുകളുുകക

ളുുകുുും.ഇനുു

ളലകാരംസ്കെികുുാ
യിമാറുുിവചുുു.

വരുുഷങുുളുുകുുുകശഷമാണുകാ
രംസിലുുഒരുസകകനാകുുിയത.ു
അതുകഴിഞു്ുഅകുുാരയുംകര
സബ്ുകുുിലുുകുറിചുുു.ശരികുുും

ആകെിഓരുുമകളെരതിറുുാണുുുക
ളുുകു്ുരിനുുികലകു്ുളകാണുുുകരാ
ളയനു്ുഷിബുരറയുനുുു.കുടുുി
കുുാലതു്ുഞാനംുഎം.ളക.മുനീ
റംുമുനീറിളനുുുഇെയസകഹാദരി
രരീദയംുരിളനുുഞങുുളുളടകാ
രംസ്അങുുിളംുഒനുുിചുുായിരുനുുു
കാരംസ്കെിചുുിരുനുുത.ു

ഞങുുളുളടഅനുുളതുുഏറുു
വംുപരുധാനവികനാദമായിരുനുുു
അത.ുഅകുുാലതു്ുമണികുുുറുക
കൊെംകാരംസ്കെികുുാൻുുഒരുമ
ടിയുമുണുുായിരുനുുിലുു.മുനീറിളനുുു
വീടായിരുനുുുഞങുുളുളടകെികുു
െം.സാകുുാലുുസി.എചു്ു.മുഹമുുദു
കകായസാഹിബുഒരികുുലുുഞങുു
ളുുളകുാുപുുംകാരംസ്കെികുുാൻുു
കുടിയതുഇകപുാുഴംുഓരുുകുുുനുുു.

വീടുുിലിരുനു്ുപരുകതുയകിളചുാു
നുുുംളചയുുാനിലുുാതാകുകമുാുഴാ
ണുവിരസതകതാനുുുനുുതംുപു
റതുുിറങുുാനുളുുവയുപരുതഉ
ണുുാകുനുുതംു.എനുുാലുുഈ
കലാകു്ുഡൗണുുകാലളതുുപകുി
യാതുുകവംുസരുുരാതുുകവുമാ
കുുിമാറുുാനാകുളമനുുാണുഷി
ബുരറയുനുുതു

എലുുാവരുളടയംുവിരസത
മാറുുാൻുുളചറിളയാരുനിരുുകദശം.

ഒരുചലഞു്ു.ദിവസവംുവീടുുിനു
ളുുിലിരുനു്ുളചയുുാൻുുകഴിയുനുു
ളചറിയളചറിയകാരയുങുുളുുളച
യതുിടു്ുഅതുഎഴുതിവയകുുുാം.ബു
കുുികലാ,കസാഷയുലുുമീഡിയഅ
കുുൗണുുികലാ.പുതിയളപുടൻുുഡു
അനുസരിചു്ുഇളതാരുചലഞു്ു
അകുുാം.

മുൻകരുതലുകളഎടുതുുതി
നാലരാജയുതു്ുളകാവിഡുവലിയ
ദുരനുുമാവിളലുുനുുാണുഷിബുകബ
ബികജാണകുരുതുനുുത.ുഏതാ
യാലംുഇതുകഴിഞു്ുഉണുുാവുക
പുതിയകലാകമായിരികുുും.അ
കുുാരയുതുുിലുുഒരുസംശയവംുകവ
ണുു.അകദുുഹംരറയുനുുു.

കോംകുകുുിങു

കോകു്ുഡൗണിലമനസംുശരീരവംു
തണുപുുികുുാൻഒരുകനരംകോകുു്.

ളൊടിയിലളചമുുരതുുിപുുുവുളണുു
ങുുിലഈസരബതു്ുരരീകുുികുുാം.
ളചമുുരതുുിമുടിയിലകതയകുുുാൻമാ
പതുമലുു,അതുളോണു്ുഇങുുളനയംുര
ലഗുണങുുളുണു്ു.കുറചുുുകുുമയംുകാ
തുുിരികുുാനുളുുമനസംുഉളണുുങുുില
കിടിലൻഹിബിസരബതുുുണുുാകുുാം.

ദേ ര ുവ ക ൾ: സ ർ ബ തു്ു
രഞുുസാര-അരകികോ
ളവളുും-ഒരുലിറുുര
ഏലകുുായ-2എണുും(ളോടുുിചുുത)ു
നറുനീണുുികിഴങു്ു-ഒരുകഷണം
(നറുനീണുുികിഴങു്ുഇളലുുങുുിലംു

കുഴപുുമിലുു)
അരകികോരഞുുസാരയിലനിനു്ുരകടുുമുകനുുടീ

സപ്ുണരഞുുസാരചടുുിയിലവറുകുുുക,രഞുുസാരചു
വനുുനിറമാകുകപുുളഎടുതുുുവചുുിരികുുുനുുഒരുലിറുു
രളവളുുംഅതികലകു്ുഒഴികുുുക.ആലായനികലകു്ുബാ
കുുിയുളുുരഞുുസാരയംുകചരതു്ുതിെപുുിചുുാലസരബ

തു്ുളറഡി.തയാറാകുുിയസരബതു്ുചുടാറാ
നായിവയകുുുാം.ഒരുമാസകതുുെംസരബതു്ു
പരുിഡജുിലസുകുുികുുാവുനുുതാണ.ു

ചേ മുു ര തുുി സ തു്ു
ളചമുുരതുുിപുുുവു-3(ഇതളഅടരതുുിയത)ു
നാരങുുാനീരു-ഒരുനാരങുുയുളടനീരുമുഴു

വൻ
ളവളുും-ഒരുഗുുാസ്
തിെചുുുളോണുുിരികുുുനുുളവളുുതുുികലകു്ു

ഇതളഅടരതുുിവചുുിരികുുുനുുളചമുുരതുുി
പുുുവുഇടുക,കശഷംചുടാറാനായിമുടിവയകുുുു
ക.ചുടാറിയളചമുുരതുുിസതുുികലകു്ുനാര
ങുുാനീരുകുടിഒഴികുുുനുുകൊളടളചമുുരതുുി
സതുുുംളറഡി.

ളചമുുരതുുിസതു്ുനാലുദിവസംവളരപരുി
ഡജുിലസുകുുികുുാവുനുുതാണ.ു

ത യാ റാ കുുു നുു വി ധം
ഒരുഗുുാസ്തണുതുുളവളുുതുുികലകു്ുഒരുകടബിള

സപ്ുണളചമുുരതുുിസതുുുംരണു്ുകടബിളസപ്ുണ
സരബതുുുംകചരതുുാലഹിബിസരബതു്ുളറഡി.

ഹിബിസർബത്്്

പൊൻതകര

പുസത്കങുുളുു
സൗജനയുമായി
ഡൗണുുലോഡു
ചെയുുാം:എനുുബിടി

മദയ്ാസക്്ിയ്ടെചങ്്ല
ടൊട്്ിക്്ാൻഎകസ്സസ്
തിരുവനനുുപുരം:മദയുംലഭി
കുുാതുുതിനാലുുശാരീരിക
അസവുസുുതപരുകടിപുുികുുുനുു
വരുുകു്ുകൗണുുസിലിങുുിനംു
ചികിതുുയകുുുുമായിസം
സുുാനഎകസുസസ്വകുപുുി
നുകീഴിലുുപരുവരുുതുുികുുുനുു
ലഹരിവിമുകുുകകപദുുുങുുളെ
യംുകൗണുുസിലിങുളസനുുുറു
കളെയംുഉളുുളപുുടുതുുിസം
വിധാനമുണുുാകുുി.

മദയുതുുിനുഅടിമകൊയവ
രുുകു്ുമദയുംലഭികുുാളതവരു
നുുസാഹചരയുതുുിലുുശാരീരി
കവംുമാനസികവുമായവിഷ
മതകളുുഉണുുാകുവാനംുകു
ടംുബതുുിലുുമറു്ുപരുശനുങുുളുു
ഉണുുാകുവാനുമുളുുസാധയുത
കളുുകണകുുിളലടുതുുാണി
ത.ുഅതുുരകുുാരുുകു്ുആവശയു
മായചികിതുുയംുകൗണുുസി
ലിങുുുംലഹരിവിമുകുുകക

പദുുുങുുെിലുുലഭയുമാണ.ുകൗ
ണുുസിലിങുളസനുുുറുകകെയംു
സമീരികുുാവുനുുതാണ.ു

മദയുതുുിനുഅടിമളപുുടുുഒരാ
െിലുുഅതുലഭികുുാളതവരു
കപുുളുുഉണുുാകുനുുപരുാരംഭ
ലകുുണങുുൊണുസകവിറയ
ലുു,ഓകുുാനം,വിശപുുിലുുായമു,
ഉറകുുമിലുുായമു,സവുഭാവതുുി
ലുുഉണുുാകുനുുഅകാരണമാ
യമാറുുങുുളുുതുടങുുിയവ.ഇ
തുുരംഅസവുസുുതകളുളുുവ
രുുആദയുംഏറുുവംുഅടുതുുു
ളുുകോകറുുുളറസമീരികകുു
ണുുതാണ.ു

സൗജനയുചികിതുുലഭയുമാ
കുുുനുുലഹരിവിമുകുുകകപദുുു
ങുുളുുഎലുുാജിലുുകെികലയംു
ഓകോതാലുകു്ുആശുരപതുി
കകപദുുുീകരിചു്ുപരുവരുുതുുികുുു
നുുുണു്ു.കുടാളതതിരുവനനുു
പുരം,എറണാകുെം,കോഴി

ബിനിത ദേവസി്

റീനാ വർഗീസ്
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